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Niesienie pomocy potrzebującym nabie-

ra szczególnego wymiaru i znaczenia w 

okresie oczekiwania na zbliżające się 

Święta Bożego Narodzenia. W Szkole Podstawowej w Gaszowicach, przy współpracy z Parafią Bożej 

Opatrzności w Gaszowicach zorganizowano zbiórkę darów dla Polaków na Kresach. Szczególnym 

adresatem akcji byli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Polskim Językiem Nauczania w 

Strzelczyskach na Ukrainie. Zebrano wielką ilość: ubrań, środków czystości, przyborów szkolnych, 

słodyczy i zabawek. Po ciężkiej i długiej podróży dotarły one do adresatów. Po powrocie do Polski 

otrzymaliśmy podziękowania przysłane przez panią Alicję Bałuch pełniącą funkcję dyrektora szkoły. 

Wyjazd, w którym w ramach wolontariatu uczestniczył dyrektor gaszowickiej szkoły stał się także 

powodem do snucia refleksji na temat trudnych, a często tragicznych losów Polaków na Kresach 

Dawnej Rzeczypospolitej. Obfitował on również w spostrzeżenia związane z działaniami zmierzający-

mi do kultywowania polskości na Kresach. W czasie licznych spotkań z miejscowymi Polakami zdu-

miewała ich gościnność, chęć dalszej współpracy oraz żal za czasami gdy Kresy należały do Polski. 

„Lwów jest w nas … tylko czemu kamienne lwy mają w oczach polskie łzy” – śpiewamy w jednej z 

kresowych pieśni. 

Dnia 21 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w Katedrze Lwowskiej zostanie odprawiona msza 

święta za wszystkich darczyńców i organizatorów akcji. Serdeczne podziękowania dla Pani Danuty 

Skalskiej, dzięki której gaszowickie dary dotarły na Kresy.               SP Gaszowice 

POMOC DLA POLAKÓW NA KRESACH  
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POMOC DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE” W GASZOWICACH 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powie-

trze”. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania wymiany starego kotła oraz termomodernizacji budynku. Intensywność dofinan-

sowania uzależniona jest od dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego. W związku z dużym zainteresowaniem 

programem, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach może się wydłużyć nawet do około 6 miesięcy, dlatego zachęcamy do zapisywania się na wolne terminy w 

celu złożenia wniosku już teraz. Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku, prosimy o kontakt pod nr 32 43 

27 144. 

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-

powietrze.html                 Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy 

Gmina Gaszowice planuje realizację kolejnego projektu z zakresu usuwania materiałów azbestowych. Projekt będzie 

brał udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Wszystkie osoby z terenu Gminy Gaszowice posiadające na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych wyroby 

zawierające azbest zapraszamy do udziału w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów azbestowych z 

terenu Gminy Gaszowice”. Możliwe będzie uzyskanie wysokiej dotacji w formie grantu na demontaż, transport i 

unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, jak również na wykonanie nowego pokrycia dachowego. 

Realizację projektu przewidziano na lata 2021 i 2022. Uzyskanie grantu będzie możliwe wyłącznie dla inwestycji, 

które zostaną rozpoczęte dopiero po przyznaniu Gminie dofinansowania i podpisaniu umowy z wnioskodawcą. Je-

żeli inwestycja została już rozpoczęta lub zostanie rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą, nie będzie możli-

wości uzyskania dofinansowania. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Regulaminie. UWAGA! Wniosek należy złożyć do 10 

stycznia 2020 roku. Nie decyduje kolejność składania wniosków. 

Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu gran-

towego "Kompleksowe unieszkodliwianie materiałów azbestowych z terenu Gminy Gaszowice" dostępne jest w 

dziale aktualności na stronie internetowej: www.gaszowice.pl. 

DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU I WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO - NABÓR 

Szybkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji uczniowie 

klas Va oraz Vb przystąpili do kolejnego projektu edukacyjnego eTwinning pt. 

„Christmas - the most wonderful time of the year” („Święta Bożego Narodzenia 

– najpiękniejszy czas w roku”). Wspólnie z jedną z litewskich szkół postanowili 

przybliżyć sobie nawzajem świąteczne tradycje i zwyczaje. 

Współpracę rozpoczęto w listopadzie. Miesiąc ten obfitował w przygotowania do 

wysłania świątecznej paczki. Najpierw uczestnicy pracowali nad własnoręcznym 

wykonaniem kartek z życzeniami. Następnie stworzono świąteczne dekoracje, 

które będą stanowiły ozdobę choinek i klas w polskiej i litewskiej szkole. Dekora-

cje były przeróżne. Jedni stworzyli wspaniałe bałwany, drudzy krasnale, a jeszcze 

inni łańcuchy i przepiękne bombki. Nawet jedna z mam naszej uczennicy uszyła 

filcowe choinki, które stanowiły przepiękny prezent dla naszych przyjaciół z zagra-

nicy. Dziękujemy jej bardzo za wkład i wysiłek włożony w realizację projektu. Naszym partnerom z Litwy także pomagali rodzice i nauczyciele 

tworząc zawieszki choinkowe w kształcie pierniczków. Warto także dodać, iż przez cały listopad chętni uczniowie wypełniali paczkę świątecz-

nymi słodkościami. 

Wraz z początkiem grudnia wysłano paczki do szkół partnerskich. W międzyczasie uczniowie przystąpili do kolejnych zadań związanych z 

prezentacją magicznego czasu świąt. Nagrano popularne kolędy celem przybliżenia piosenek 

wykonywanych w okresie świątecznym oraz zapoznania uczestników projektu z językiem 

polskim oraz litewskim. Ostatnim grudniowym zadaniem było przygotowanie słownika obraz-

kowego, zawierającego świąteczne słownictwo typowe dla swojego kraju. Uczniowie stworzy-
li książkę, w której znalazły się przepiękne ilustracje oraz ich polskie/litewskie i angielskie na-

zwy. 

Więcej informacji odnośnie projektu można znaleźć na blogu projektu klikając w poniższy link: 

https://twinspace.etwinning.net/100142 

prowadzące zajęcia europejskiej współpracy szkół eTwinning: 

Aleksandra Niesobska, Martyna Somerlik - Przybyła 

POLSKO – L ITEWSKA WSPÓŁPRACA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. M. GÓRECKIEGO W CZERNICY 
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2020 - I PÓŁROCZE 
HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM JEDNOKROTNYM WYWOZEM 
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Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomina-

my, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych do-

stępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Każdy 

może w prosty sposób zainstalować ją na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android, a nawet Windows 

Phone. Aplikacja posiada wiele użytecznych funkcji np. umożliwia włączenie przypomnień o terminach odbioru.                   UG 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

Dzieci czekają na Mikołaja. Dorośli pewnie też, ale wstyd im się przyznać. Na 

szczęście do czernickiej szkoły przybył święty Mikołaj, by obdarować dzieci 

prezentami. I nieważne, czy były grzeczne, czy niegrzeczne. Bo Mikołaj kocha 

wszystkie dzieci. 

Dzień 6 grudnia był w szkole obchodzony uroczyście. Od rana po koryta-

rzach defilowały Mikołaje. Dzieci w mikołajowych czapkach dawały znać, że 

dziś świąteczny dzień. I taki był! W szkole z okazji mikołajek uczniowie zo-

stali zaproszeni na koncert „Muzyka z choinką w tle”. Audycja, która zaanga-

żowała wszystkie dzieciaki, została sfinansowana z Rady Rodziców. Cała szkoła zgodnie zaśpiewała i zagrała „Pada śnieg”, choć 

na razie śniegu ani na lekarstwo. Koncert był zarówno nastrojowy, jak i radosny. Wszyscy mogli poczuć się artystami i wystąpić 

z muzykami na scenie :-) 

Potem Mikołaj odwiedził klasy. Wszystkie dzieci dostały kalendarze adewentowe. I...dla niektórych adwent już się skończył, bo 

czekoladki, które miały odmierzać czas do Bożego Narodzenia, zostały zjedzone na jednej przerwie! No cóż, to się nazywa „nie 

mogę doczekać się świąt” ;-) 

Klasy szóste stanęły na wysokości zadania i przebrały się, jak co roku, w odpowiednie stroje. Chłopcy (a jakże!) zostali aniołami, 

a dziewczynki – diabełkami. Choć raz role się odwróciły ;-). Mikołaj odwiedził wszystkie klasy. 

Dziś obchodziliśmy także Dzień Patrona szkoły. W każdej klasie odbyła się pogadanka na temat mistrza Góreckiego, który z 

racji dnia swoich urodzin otrzymał na drugie imię Mikołaj. Chyba to imię mu się przysłużyło, bo obdarował swoją publiczność 

wieloma wspaniałymi utworami. Dzieci z naszej szkoły są mu wdzięczne, że ziemia śląska wydała na świat tak wybitnego kom-

pozytora. Mikołajki już za nami, ale ten dzień wpisujemy na listę wyjątkowych w naszej szkole.           A. Tkocz 

MIKOŁAJ W SZKOLE W C ZERNICY 

1 grudnia 2019 w Boguszowicach odbył się Turniej  eliminacyjny o Puchar Prezesa 

ŚLZPN Podokręgu Rybnik. Drużyna KS Szczerbice rocznik 2008, po awansie do  lll 

ligi Wojewódzkiej, podtrzymując dalej wysoką formę wygrała turniej, zdobywając 

Mistrzostwo Podokręgu Rybnik. Klasyfikacja generalna turnieju: 1. KS Szczerbice. 2. 

ROW Rybnik. 3. Naprzód Rydułtowy. 4 Winners Gołkowice. 5. GKS Jastrzębie. 6. 

Orzeł Moszczenica. Bramki dla klubu ze Szczerbic zdobyli: 2-Machulec, 2-Szuła, 2-

Zwinka, 1-Pajdak, 1-Broża. Już 4 stycznia 2020 młodzi  piłkarze jadą na Turniej do 

Czerwionki, w którym będą brały udział  zwycięskie drużyny z podokręgów reprezentujące  Szczerbice , Racibórz, Skoczów, 

Zabrze.  Życzymy zdobycia Mistrzostwa  Śląska.                 KS Szczerbice 

DO MŁODZIEŻY ŚWIAT NALEŻY 
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JARMARK BOŻONARODZEN IOWY, 14 GRUDNIA 2019, OKIS GASZOWICE 

14 grudnia w naszej gminie odbyła się piąta edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na scenie pojawiły się dzieci i młodzież na-

szej gminy. Podczas imprezy miało miejsce także zakończenie projektu „Zdrowy Ty, piękna ja – rodzina na 102!” wraz z rozda-

niem nagród oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego nt. walki ze smogiem. Jak co roku podczas jarmarku 

można było zrobić świąteczne zakupy, każdy mógł skosztować pysznych domowych ciast i ciasteczek, oscypka z żurawiną czy 

innych swojskich wyrobów. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Gaszowice. Dziękujemy za 

udział oraz zapraszamy za rok. Poniżej fotogaleria, zdjęcia autorstwa Edyty Fojcik.              UG 
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W tym roku 8 grudnia br. Stowarzyszenie U’rwis zorganizowało po raz jedenasty Spotkanie ze Świętym  Mikołajem. Mikołaj 

odwiedził wszystkie sołectwa Naszej Gminy . Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 11.45 w Czernicy. Stamtąd  na spotkania  

z dziećmi  Mikołaj przejeżdżał specjalnie przystrojonym wozem z sołectwa do sołectwa. Przyjazd Mikołaja poprzedzał przyjazd 

aniołków i diabełków które poprzez zabawę przygotowywały dzieci na spotkanie z Mikołajem. Na końcu, jak co roku U’rwi-

sowa Świta  Mikołaja odwiedziła Oddział Dziecięcy  Rydułtowskiego  Szpitala aby i chorym dzieciom wręczyć słodkie upominki.  

W tym roku przygotowaliśmy 370 paczek ze słodyczami i prawie wszystkie zostały rozdane. Akcja nie byłaby możliwa gdyby 

nas nie wspierano, dlatego bardzo dziękujemy za wsparcie: Urzędowi Gminy Gaszowice, Radnym Gminy, Sołtysom, Firmie 

Mieszko, Lokalnym Przedsiębiorcom: Henrykowi Szweda, Sebastianowi Appel, Bartkowi Janda, Edwardowi Kuźnik, Jarosławowi 

Gembalczyk, Tomaszowi Tomiczek, państwu: Janyga, Lampert, Paulus. Dziękujemy również wolontariuszom którzy pomogli 

nam spakować paczki. Był to bardzo wesoły dzień, może spotkamy się za rok.               B.W. 

SPOTKANIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM  



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

20 listopada dzieci z  Przedszkola im. Przyjaciół 

Kubusia Puchatka w Gaszowicach odwiedzili pra-

cownicy Straży Gminnej z Lysek. Przedszkolaki 

poznały specyfikację zawodu Strażnika Gminnego, 

a także mogły przymierzyć elementy umunduro-

wania oraz zobaczyć samochód Straży Gminnej. 

Głównym celem wizyty była pogadanka na temat 

ekologii. Goście poruszyli temat czystego powie-

trza oraz uzmysławiali, jakie zagrożenia wiążą się z 

jego zanieczyszczeniem. Pokazywali również jak 

tworzy się smog i uczyli jak sobie z nim radzić. 

Zapoznali dzieci z właściwym sposobem segregacji 

śmieci. Dla przedszkolaków z pewnością była to 

niezapomniana lekcja prawidłowych postaw pro-

ekologicznych.          Danuta Rzeszutek 

ZAJĘCIA PROEKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU W GASZOWICACH 

Kto by pomyślał, że IV kwartał tego roku, będzie dla chóru „Bel Canto” 

tak obfity w koncerty, występy i spotkania.  

Mieliśmy zaszczyt aż trzy razy spotkać się z księdzem biskupem Adamem 

Wodarczykiem w czasie wizytacji w gaszowickim i krzyżkowickim ko-

ściele. Śpiewaliśmy u Matki Bożej Piekarskiej w ramach Festiwalu Maryj-

nego „Magnificat”. Zorganizowaliśmy w kościele w Gaszowicach Kon-

cert Pieśni Sakralnej z zaproszonymi chórami i zespołem „Singers”. Chór 

nasz pielgrzymował na Górę Św. Anny. Oprócz oprawy Mszy Św. śpie-

waliśmy na uroczystych Nieszporach. Z racji dożynek tam obchodzo-

nych, podziwialiśmy piękne korony, które przywędrowały do Św. Anny z 

okolicznych wsi.  

A potem listopad i Dni Cecyliańskie. W ramach tychże Dni, naszemu 

chórowi przypadło śpiewanie i koncertowanie w kościele Chrystusa 

Króla w Golejowie. Po występie tamtejszy Ksiądz Proboszcz zaprosił 

chórzystów z p. dyrygentem Januszem Budakiem na pyszny śląski kołocz. 

Zwieńczeniem tegorocznych Dni Cecyliańskich był koncert połączonych 

chórów Okręgu Rybnickiego w rybnickiej Bazylice Św. Antoniego.  

Mieliśmy też miłe spotkania. Z nowym Księdzem Proboszczem Adamem 

Lechnowskim, Panem Wójtem i Panią Sekretarz oraz Dyrektorem Oki-

su. Odbyła się wspólna biesiada z zaproszonymi i zaprzyjaźnionymi chó-

rzystami z chóru „Cecilianum” z Krzyżkowic z okazji święta Św. Cecylii, 

jak również spotkanie opłatkowe połączone z „wigilijką”. Degustowali-

śmy barszcz z uszkami i rybę.  

Podsumowując pracę chóru za rok 2019. W finałowym konkursie o Pu-

char Przechodni im. Reinholda Trouta Okręgu Rybnickiego, w ogólnej 

punktacji zdobyliśmy II – miejsce z liczbą punktów 297,  

I miejsce chór „Seraf” z Rybnika (309 punktów), III miejsce chór 

„Mickiewicz” z Niedobczyc (145 punktów). Chciałoby się napisać „kto 

ma oczy, niechaj patrzy”. Chociaż jesteśmy u schyłku roku, to dalej pra-

cujemy. 14 grudnia śpiewanie na Mszy Św. w Kokoszycach, a 15 grudnia 

jedziemy już z kolędami do czeskich Litultovic. I tym samym koniec jest 

dla nas początkiem. 

Życzymy Wszystkim sympatykom naszego chóru Błogosławionych Świąt 

Bożego Narodzenia, radości i zdrowia na każdy dzień nowego 2020 Ro-

ku.            Bel Canto 
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OBFITY KWARTAŁ CHÓRU BEL CANTO  

Wzorem lat poprzednich w Szkole Podstawowej w 

Gaszowicach zorganizowano wyjazd na jarmark 

bożonarodzeniowy.  Tym razem trasa  prowadziła 

przez: Bolesławiec, Gӧrlitz i Wrocław.  Uczestnika-

mi imprezy byli rodzice uczniów oraz sympatycy i 

sponsorzy szkoły, a organizatorami Rada Rodziców 

i dyrektor. 

W Bolesławcu, mieście słynącym z wyrobów cera-

micznych, zwiedzaliśmy „Manufakturę” w której 

wytwarza się niezliczoną ilość: kubków, filiżanek, 

talerzy, ozdób itp., nawiązujących swoimi wzorami 

do dawnych czasów.  W niemieckim Gӧrlitz uczest-

niczyliśmy w tradycyjnym „Śląskim Jarmarku” na 

którym wystawiali swoje produkty rzemieślnicy z : 

Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Węgier i Ukra-

iny.  We Wrocławiu odbywa się jeden z najwięk-

szych jarmarków w Polsce. Zachwyca on różnorod-

nością oferowanych produktów, a zwłaszcza walo-

rami wizualnymi.        SP Gaszowice 

KIERMASZE W GÖRLITZ I 

WROCŁAWIU 

OKiS Gaszowice zaprasza na 

BIESIADĘ ŚLĄSKĄ 

w dniu 25 stycznia 2020, start godz. 18.00 

Cena—35 zł/osoba. Oprawa muzyczna - DJ SEBI. 

W cenie kawa, ciastko i chlyb z fetym. 

Bilety do nabycia w kawiarni Ośrodka Kultury. 


