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NAKŁAD - 1500 EGZEMPLARZY  

ISSN 2451-1366 
Rok 2019 był to kolejny stosunkowo dobry rok pod względem danych demograficznych 

na terenie gminy Gaszowice, niestety odnotowano blisko 100  zgonów. 

Ubiegły rok jest kolejnym, w którym wzrasta liczba mieszkańców naszej gminy. W ciągu 

ostatniego roku populacja naszej gminy wzrosła o 82 osoby. Na koniec 2019 zameldo-

wanych na terenie Gminy Gaszowice było 9706 osób. Podobnie jak w poprzednich la-

tach, wzrost ilości osób to w dużej mierze efekt migracji.  

W minionym roku sporządzono u nas 119 

aktów urodzenia, to 23 więcej niż w roku 

2018. W 2019 zmarły 94 osoby. Wzrosła  

liczba zawartych małżeństw, 55 par postano-

wiło wstąpić na „nową drogę życia”. Obok 

przedstawiamy dane w postaci tabelarycznej.     

 

UG 

 2018 2019 

Urodzenia 96 119 

Małżeństwa 44 55 

Zgony 35 94 

Liczba ludności 9624 9706 

Szanowni mieszkańcy Gminy Gaszowice. 

Za nami rok pełen ciekawych wydarzeń jak i inwestycji, które chciałbym krótko 

przedstawić. 

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gaszowicach i Szczerbicach zostały pod-

dane termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła na ekologiczne.  

Elewacja budynku OSP Czernica została odmalowana. Wymieniono kocioł na ekolo-

giczny w Ośrodku Kultury w Czernicy, a z mieszkańcami podpisano 120 umów na 

wymianę źródeł ciepła na które przeznaczyliśmy 600 tys zł. Z Funduszu Dróg Samo-

rządowych otrzymaliśmy dofinansowanie remontu ulicy Barcioka  

i Jana w Czernicy. Wyremontowane zostały także nawierzchnie ulicy Łącznej  

i Radoszowskiej-bocznej w Szczerbicach, ulicy Polnej w Piecach oraz wybudowano 

chodnik przy ulicy Sobieskiego w Czernicy. W rejonie ulicy Kolejowej w Łukowie 

Śląskim rozbudowana została sieć wodociągowa. Aktualnie trwa opracowanie doku-

mentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czernicy. W Łukowie Śląskim, gdzie świętowaliśmy Dożynki 

Wojewódzkie, powstał skate-park oraz zakończono także remont budynku sportu. Zagospodarowany został teren 

przy budynku szatni sportowej w Szczerbicach oraz w centrum Czernicy. Wyremontowano ogrodzenie przy boisku 

sportowym w Piecach. Przy budynku przedszkola w Piecach został wyremontowany i utwardzony teren pod par-

king, a przy szkole podstawowej powstał plac zabaw dla najmłodszych. W trakcie opracowania jest dokumentacja 

projektowa termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Piecach oraz budynku przedszkola w Gaszowicach. 

Opracowana została dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach. 

 

Dziękuję wszystkim za wsparcie i życzliwość jakiej od wielu mieszkańców doświadczyłem. Z okazji Nowego Roku 

życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego co najlepsze, realizacji planów, spełnienia marzeń oraz co najważniejsze 

zdrowia. 

           Z wyrazami szacunku 

          Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol 

STATYSTYCZNIE GMINA NA PLUS IE 

PODSUMOWANIE INWESTY CJ I 2019 
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Ośrodek Kultury i Sportu  
w Gaszowicach  

Organizuje 
 

 wycieczkę do Niderlandów  
[dawnej Holandii] 

 
W dniach 17.04.2020 do 22.04.2020 
 
W programie wycieczki 
Zwiedzamy: Ogrody z tulipanami i 
żonkilami, Amsterdam, Alkmar, Hagę, 
Marken, Edam i inne miejscowości. 
 
Koszt wycieczki: 2190 zł + 100 euro 
 
Zapisy oraz szczegółowe informacje w 
biurze OKiS Gaszowice. 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od  

1 lutego br. w siedzibie Ośrodka będzie możliwość 

składania wniosków w sprawie świadczenia rodzin-

nego „Gaszowicki Bon Żłobkowy”, którego celem 

jest częściowe pokrycie kosztów opieki nad dziec-

kiem do ukończenia 3 roku życia, uczęszczającym 

do żłobka lub klubu dziecięcego. Wszelkie informa-

cje pod numerem telefonu: 324399602, na stronie 

internetowej: www.ops.gaszowice.pl lub osobiście 

w siedzibie Ośrodka – ul. Rydułtowska 1, pok. nr 6 

GASZOWICKI BON ŻŁOBKOWY 

KGW Gaszowice zaprasza na BIESIADĘ, 

która odbędzie się 20 lutego 2020 r. w re-

stauracji Trojok. Wstęp - 45 zł/osoby.  

Zapraszamy wszystkich chętnych.  

 

Zapisy i szczegółowe informacje u pani  

Marii Faucz, Tel. 695 135 560. 

BIESIADA W GASZOWICACH 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. na stanowisko Zastępcy 

Wójta Gminy Gaszowice powołana została pani 

Grażyna Pierchała, pozostaje ona także na stanowi-

sku Sekretarza Gminy Gaszowice. Powołanie za-

stępcy Wójta ma na celu zapewnienie ciągłości spra-

wowania władzy, czyli wykonywania jej w sposób 

ciągły i nieprzerwany.           UG 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY GASZOWICE  
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Już za niespełna 2 lata (31 grudnia 2021r.) ubiega termin wymiany kotłów, które używane są powyżej 10 lat. 

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, dotycząca wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków 

na paliwo stałe w województwie śląskim od 1 września 2017 roku, a więc: mieszkańców, prowadzących działal-

ność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, 

samorządy lokalne.   

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania:  

 kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba wymienić do końca 2021 roku,  

 kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku, 

 użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku, 

 kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca roku 2027.   

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania: 

 węgla brunatnego, 

 mułów i flotokoncentratów węglowych, 

 wilgotnego drewna.   

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określo-

ne zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto 

nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale 

sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze 

grzywny”.         UG 

PAMIĘTAJ O WYMIANIE STAREGO PIECA  

19 stycznia 2020 w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się 

XV Powiatowy Turniej Kabaretowy Kół Gospodyń 

Wiejskich powiatu rybnickiego pod nazwą "Gwara ślą-

ska na wesoło”. Rywalizacja przebiegała w katego-

riach: 1. Ōma fit 2. Dowolny taniec lub piosenka 

3.Murzynek. Gościem specjalnym był Zespół Śpiewaczy 

Dąbrowiczanki 1 z towa-

rzyszeniem kapeli Zespołu 

Pieśni i Tańca 

"Dąbrowica". Jak co roku 

Panie z kół Gospodyń 

Wiejskich gminy Gaszowi-

ce brały udział w konkur-

sie, tym razem gminę re-

prezentowały: KGW Ga-

szowice i KGW Szczerbi-

ce.     UG 

WYSTĘPY FOLKLORYSTYCZNE W TEATRZE 

ZIEMI RYBNICKIEJ  

W dniu 22 stycznia 2020 r. 

Wójt Gminy Gaszowice 

wraz z pracownikami 

Urzędu uczestniczył w spotkaniu, na którym podpisana została umowa na 

projekt gazyfikacji Gminy Gaszowice. Projekt obejmuje gazyfikację trzech so-

łectw (Piece, Gaszowice, Szczerbice) - to ok. 32 km sieci. Na etapie tworzenia 

koncepcji budowy sieci gazowej są Czernica i Łuków Śląski. Projektowanie 

gazociągu w tych sołectwach powinno rozpocząć się w bieżącym roku. Ser-

deczne podziękowania za wsparcie Panu Ministrowi Środowiska Michałowi 

Wosiowi oraz Polskiej Spółce Gazownictwa.       UG 

UMOWA NA PROJEKT S IE CI GAZOWEJ 
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ULGA TERMOMODERNIZAC YJNA: DLA KOGO I NA CO?  
Z ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 r. Pre-

ferencja przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczałt. 

Od dochodu w PIT mogą odliczyć do 53 tys. zł „wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, 

a w konsekwencji zapłacić podatek niższy o kilka tysięcy złotych, a przypadku rozliczających się według 32-

procentowej składki - nawet o kilkanaście tysięcy złotych. 

Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, czyli 

przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest: 

- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrze-

wania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, 

- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych 

oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci 

energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zo-

stały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, 

- wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła 

ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkal-

nych, 

- całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogenera-

cji. 

Przepisy określają, kto może skorzystać z ulgi oraz zakup jakich materiałów budowlanych, urządzeń i usług, upraw-

nia do odliczenia.  

Do odliczenia uprawniony jest tylko właściciel lub współwłaściciel budynku, w którym została przeprowadzona lub 

trwa termomodernizacja, nie może więc z niej skorzystać np. najemca. Preferencja dotyczy wyłącznie budynków już 

istniejących, nie przysługuje więc w przypadku domów dopiero budowanych. 

Ulga przysługuje w przypadku przedsięwzięć, które zakończyły się lub zakończą nie później niż w okresie 3 lat od 

końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli więc ktoś rozpoczął termomodernizację w 2019 r., może 

odliczać poniesione wydatki pod warunkiem, że przeprowadzi wszystkie prace najpóźniej do końca roku 2022. Jeśli 

nie dochowa tego terminu, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi. 

Preferencja obowiązuje od początku 2019 r., nie skorzystają z niej więc ci, którzy już wcześniej ukończyli termomo-

dernizację. W przypadku inwestycji kilkuletnich, jest jednak szansa na częściowe skorzystanie z ulgi. 

Limit 53 tys. zł nie jest związany z jednym przedsięwzięciem, a z jednym podatnikiem – to podstawowa zasada o 

której trzeba pamiętać, obliczając wysokość ulgi. 

Jeśli zatem podatnik jest właścicielem kilku domów i w każdym z nich przeprowadzi termomodernizację, w ciągu 

roku może odliczyć maksymalnie 53 tys. zł, nawet jeśli wydał znacznie więcej. 

W przypadku małżonków limit dotyczy każdego z nich odrębnie, tak więc każdy może skorzystać z odliczenia w 

maksymalnej wysokości 53 tys. zł. Jeżeli dom ma dwóch współwłaścicieli, którzy razem zdecydowali się przeprowa-

dzić termomodernizację, każdy z nich będzie mógł odliczyć poniesione przez siebie wydatki do wysokości 53 tys. zł. 

Nie ma tu znaczenia, jak duży jest udział każdego z nich we współwłasności nieruchomości. 

Podatnik nie może odliczyć wydatków na termomodernizację w tej części, w której w rzeczywistości ich nie po-

niósł (bo np. zostały mu zwrócone). Dotyczy to np. sytuacji, w której termomodernizacja była dotowana przez gmi-

nę, wojewódzki lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. 

Podatnik korzystający z ulgi termomodernizacyjnej nie ma obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. 

Wydatki, które odlicza, muszą być jednak potwierdzone fakturami wystawionymi przez firmę, która nie jest zwol-

niona z podatku VAT. 

Za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz VAT, o ile ten podatek nie został odliczony na podstawie ustawy o po-

datku od towarów i usług. Rozliczając ulgę termomodernizacyjną, co do zasady należy więc wpisać w formularzu 

PIT kwotę brutto poniesionych wydatków. 

W grudniu 2019 r. minister finansów określił nowe wzory formularzy PIT, które uwzględniają ulgę termomoderni-

zacyjną. By z niej skorzystać, wraz z zeznaniem PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/O. 

Nie każde przedsięwzięcie, które potocznie można uznać za termomodernizację, uprawnia do skorzystania z ulgi. 

Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, których zakup można odliczyć, jest zawarty w rozporządzeniu 

Ministra Inwestycji i Rozwoju. Objaśniając zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej, Ministerstwo Finansów 

posługuje się przykładem wymiany szyb w oknach na szyby zespolone. Wbrew pozorom taka inwestycja nie upraw-

nia do ulgi, gdyż w rozporządzeniu wymienione są okna, a nie ich elementy. 

UG 
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W związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się stawki 

„opłat za śmieci”. Aktualna stawka, w przypadku segregowania odpadów, wynosi 19,50 zł od osoby.  

Dla nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstwa, instytucje) opłaty kształtują się następująco: 

- kosz 80 l – 25 zł, 

- kosz 110 l/120l  - 35 zł, 

- kosz 240 l – 55 zł, 

- kosz 1100 l – 245 zł, 

- kosz 5m3 – 1125 zł, 

- kosz 7m3 – 1372 zł. 

Do  ogłoszonego przez gminę przetargu po raz kolejny przystąpił tylko i wyłączenie jeden przedsiębiorca. Podobnie jak w ubie-

głych latach, odbiorem odpadów zajmie się firma Remondis. Umowa została zawarta na najbliższe 1,5 roku. 

W sąsiednich gminach, które rozstrzygnęły przetargi w 2019 roku, stawki odbioru odpadów kształtują się następująco: 

- Jejkowice – 22 zł/osoba, 

- Rybnik – 22 zł/osoba, 

- Lyski – 18,50 zł/osoba, 

- Gorzyce – 28,50 zł/osoba, 

- Kornowac od 25 zł do 18,50 zł/osoba, 

- Rydułtowy – 19,50 zł/osoba. 

Zawiadomienia o zmianie stawek opłat będą dostarczane wraz z decyzją podatkową przez Sołtysów w drugiej połowie lutego 

br.  

UWAGA! Osoby które dokonały wpłat w miesiącu styczniu i lutym w wysokości zgodnej z ubiegłoroczną stawką, zobligowane 

są dopłacić powstałą różnicę do 20 marca 2020 roku. 

UG 

ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW  

SZCZERBICKIE SPOTKAN IE 

SENIORÓW  

28 stycznia br. odbyło się w Szczerbicach 

czternaste spotkanie seniorów którzy osią-

gnęli 75 rok życia. W bieżącym roku zapro-

szonych było 146 seniorów i seniorek. Spo-

tkanie zorganizowali Radni Sołectwa Szczer-

bice: Justyna Pojda, Ewa Biernacka, Andrzej 

Cieślok, Mieczysław Szymik, Radna Powiatu 

Rybnickiego - Karina Stępień oraz Rada So-

łecka. W świętowaniu uczestniczyli również 

Wójt Gminy Gaszowice – Paweł Bugdol oraz 

Proboszcz Ks. Henryk Kieras. Muzyczną 

oprawę zapewnił zespół „Szczyrbicko Czelo-

dka”. Każdy z seniorów otrzymał paczkę za-

fundowaną przez organizatorów. Dziękujemy 

serdecznie wszystkim za przybycie i stworze-
nie niepowtarzalnej atmosfery. Ważne żeby 

seniorzy dalej ak-

tywnie uczestni-

czyli w życiu na-

szej gminy. Mamy 

nadzieję, że za rok 

spotkamy s ię  

w jeszcze więk-

szym gronie. 

 
Rada Sołecka 
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W PALENIU NAJWIĘKSZY PROBLEM JEST Z GŁOWĄ, CZYLI "NIE TRUJ SĄSIADA 4!" - ARTYŚCI WALCZĄ ZE SMOGIEM  

Kampania "Nie truj sąsiada!" 

Od pierwszej odsłony kampanii, która miała miejsce w 2016 roku, wiele się zmieniło. Weszły w życie regulacje 

prawne, jak na przykład wojewódzkie uchwały antysmogowe, czy zakaz sprzedaży najgorszych paliw i tzw. kopciu-

chów. Dostępne są także różne mechanizmy finansowania inwestycji, których celem jest ograniczenie niskiej emi-

sji (programy centralne takie jak „Czyste Powietrze” czy „Mój prąd”, gminne Programy Ograniczania Niskiej Emisji, 

czy projekty wymiany urządzeń grzewczych finansowane ze środków unijnych). Należy też zwrócić uwagę na zmia-

ny na rynku urządzeń grzewczych i OZE – rosnącą popularność ogrzewania gazowego, dynamicznie rozwijający się 

rynek pomp ciepła, a także boom na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wszystko to odzwierciedla zmieniającą 

się powoli świadomość środowiskową – coraz więcej osób jest przekonanych do zmiany ogrzewania, bądź wie, że 

ta zmiana będzie musiała wkrótce nastąpić, gdyż wymusi ją prawo (np. wynikająca z terminów określonych uchwałą 

antysmogową). Aby odejście od kopciuchów nastąpiło jak najszybciej, każdego trzeba przekonać – wskazać możli-

wości technologiczne oraz dostępne źródła finansowania. Szczególnie ten ostatni aspekt jest istotny – termomoder-

nizacja, optymalizacja systemu grzewczego czy montaż odnawialnych źródeł energii to znaczące koszty i tylko mając 

dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania, można te inwestycje przyspieszyć. 

Takie podejście od kilku lat realizowane jest na terenie Subregionu Zachodniego. Kampania „Nie truj sąsiada” to nie 

tylko działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców. To także punkty konsultacyjne, praca z mło-

dzieżą szkolną, miasteczka energii organizowane podczas wydarzeń gminnych, bezpłatne analizy energetyczne oraz – 

co należy podkreślić przede wszystkim – konkretne działania inwestycyjne. Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego we współpracy z gminami oraz Planergia.pl pozyskał ponad 30 mln zł na wymianę urządzeń grzew-

czych i montaż instalacji OZE. 

Mimo skutecznych działań, dlaczego nie ma więc szybkich efektów w postaci zmiany jakości powietrza? Problemem 

jest skala zjawiska. Jeżeli mamy w Polsce około 5 mln budynków jednorodzinnych (z których docieplenia wymaga 

ponad 70%), a w większości z nich przestarzałe kotły opalane węglem, sytuacja nie zmieni się ani z dnia na dzień, ani 

z roku na rok. Trzeba czasu i narzędzi – finansowych, technologicznych, ale również informacyjno-edukacyjnych. 

Oczywiście, legislacja musi za zmianami nadążać. Stopniowe wykluczanie węgla z gospodarstw domowych jest moż-

liwe i – jak się wydaje – nieuchronne. Kraków dał przykład, że można to zrobić, ale pokazał też, że tego typu zmiany 

muszą być wprowadzane stopniowo. Od wejścia w życie uchwały antysmogowej w Małopolsce do wprowadzenia w 

Krakowie zakazu spalania węgla minęło 5 lat, a inne województwa wprowadzały zmiany znacznie później (Śląsk cze-

kał na uchwałę antysmogową aż do września 2017 roku). Czy to wszystko oznacza, że jest dobrze? Oczywiście, że 

nie. Powinniśmy działać szybciej i bardziej efektywnie, bo codzienne wdychanie zanieczyszczonego powietrza ma 

realny, bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie i życie. Proponowane programy wsparcia powinny być dużo bar-

dziej przyjazne dla odbiorców, a ich wdrażanie dużo sprawniejsze. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszej kolejno-

ści każdego trzeba przekonać, dlatego zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji „Nie truj sąsiada!” 

 

artykuł pobrano ze strony internetowej - nietrujsasiada.pl 

Kolejny rok za Nami. Członkowie Stowarzyszenia 

U’RWIS pragną złożyć Wszystkim Mieszkańcom  

Gminy  Najlepsze Życzenia  Noworoczne. Jesteś 

osobą kreatywną? Chcesz pożytecznie spędzać 

czas? Może dołączysz do Nas? Zapraszamy! Chcie-

liśmy podziękować Starostwu Powiatowemu w 

Rybniku za pomieszczenie w Łukowskim Dworze, 

gdzie mamy swoją siedzibę i możemy realizować 

nasze cele statutowe i wspierać Nasze akcje w 

ciągu roku, między innymi: Utopek, Jubileusz 

Urwisa, Rajd Rowerowy, Mikołaj. Dziękujemy 

również Wszystkim, którzy Nas wspierali w 2019 

roku: Urzędowi Gminy Gaszowice, Przedsiębior-

com i tym, którzy są z Nami. Liczymy, że rok  

2020 będzie jeszcze lepszy.  Zapraszamy do Nas!             U’rwis 

STOWARZYSZENIE URWIS - PODZIĘKOWANIA I Z APROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
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TURNIEJ O PUCHAR WÓJ TA GMINY GASZOWICE 

Drugi nabór wniosków do Programu MÓJ PRĄD ruszył 13 stycznia 2020 roku i będzie trwał do18 grudnia 

2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Aby uzyskać dofinansowanie należy kupić i zamontować insta-

lację fotowoltaiczną, zaczekać na montaż licznika dwukierunkowego, podpisać umowę dwustronną z dystrybu-

torem energii, złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja 

może wynieść do 5000 zł. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. 

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyj-

na). Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub online. Więcej informacji na stronie internetowej:  

mojprad.gov.pl.                    UG 

MÓJ PRĄD - PROGRAM DOFINANSOWAN IA MIKROINSTALACJ I FOTOWOLTAICZNYCH  

28 grudnia 2019 roku z inicjatywy mieszkańców gminy w OKiS Gaszowice odbył się Amatorski Turniej Piłki Halowej o Puchar 

Wójta Gminy Gaszowice. W turnieju brało udział 8 drużyn. Zwyciężyła drużyna KS VAR która pokonała w finale Przyjaciół z 

Boiska w rzutach karnych. Dziękujemy za udział w turnieju. (Na zdjęciach poniżej drużyny biorące udział w turnieju). 
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Od września 2019r. przy  Urzędzie Gminy Gaszowice 

działa punkt przyjmowania wniosków w ramach progra-

mu „Czyste Powietrze”. Gmina Gaszowice rozpoczęła 

współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie 

pomocy w przygotowaniu wniosków, a następnie ich 

przyjmowanie i weryfikowanie. Tym samym mieszkańcy 

Gminy Gaszowice mają możliwość uzyskania bezpłatnej 

pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosku do progra-

mu "Czyste Powietrze". Dotację z programu „Czyste 

Powietrze” można łączyć z dotacją przyznawaną z budże-

tu gminy. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji lub pożyczki 

zapraszamy do referatu ochrony środowiska (pokój 03) 

w każdy wtorek i czwartek. Aby usprawnić proces kon-

sultacji, należy ustalić datę wizyty z pracownikami tutej-

szego urzędu pod nr tel. 32 43 27 144. 

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania 

m.in. na:   

-wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na pali-

wa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 

spełniających wymagania programu, 

-docieplenie przegród budynku, 

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

-instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów sło-

necznych i instalacji fotowoltaicznej — pożyczka), 

-montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”  


