
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: 

świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2021/2022 można składać od 1 lutego 

2021 r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, 

Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczą-

cych usługi składania wniosków drogą elektroniczną). 

Od 1 kwietnia 2021 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w 

formie papierowej w siedzibie OPS w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1. 

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia daje gwarancję 

ciągłości otrzymania świadczenia, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz 

jego wypłata nastąpi do 30 czerwca TEGO ROKU. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w maju 2021 r., to czas na wypłatę wynosi do 31.07.2021 r.,  

a złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza wypłatę pieniędzy do 31.08.2021 r. 

 Nie czekaj w kolejce – złóż wniosek on-line!              OPS 
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2 marca br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach oraz Włodarzami Gmin z terenu Subregionu Zachodniego, które otrzymały wsparcie w ra-

mach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-

niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie ener-

gii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) współfinansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).  

Gmina Gaszowice otrzymała wsparcie w wysokości 2 mln zł na realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  

z przykanalikami przy ul. Wolności w Czernicy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2022.    UG 
 

/na zdjęciach poniżej: Marszałkowie Województwa Śląskiego w towarzystwie włodarzy części gmin Subregionu Zachodniego/ 

KANALIZACJA W CZERNI CY Z DOFINANSOWANIEM 
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OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO W SZKOLE IM. HENRYKA 

MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W CZERNICY 

W czernickiej szkole hucznie świętowano Międzynarodowy 

Dzień Języka Ojczystego, który w tym roku przypadał w niedzie-

lę 21 lutego. 

22 lutego wszyscy uczniowie klas IV-VI bacznie się obserwowali 

podczas lekcji on-line i tym razem nikt nie stronił od kamerki ;-) 

A powodem był odświętny element stroju, którym była własno-

ręcznie przyozdobiona koszulka, koniecznie z ulubionym polskim 

słówkiem. Wszyscy byli ciekawi, jakież to wyrazy wybiorą ich 

rówieśnicy. Niektóre wybory łatwo było przewidzieć. Kto lubi 

grać, paradował ze słowem „gry”, kto jest łasuchem – miał na 

koszulce jedzenie. Ale były też poważne deklaracje jak: toleran-

cja, kreatywność, a także mocno emocjonalne, czyli rodzina, mi-

łość. 

To nie była jedyna atrakcja tego dnia. Na lekcjach języka polskie-

go zamiast zwykłych zmagań z podręcznikiem tym razem była 

zabawa językiem. Uczniowie ćwiczyli narządy mowy odczytując 

łamańce językowe, rozwiązywali zaszyfrowane wiadomości, od-

gadywali tytuły lektur na podstawie emotek, grali w gry interak-

tywne, sprawdzali się ze znajomości gwary, a nawet mieli ćwicze-

nia gimnastyczne ukryte pod słowami. Takich i innych atrakcji 

było co niemiara, a uczniowie i nauczyciele zapominali, że lekcja 

dobiegła końca ;-) 

Taka akcja była zarówno kształcąca, jak i przyjemna. A wiadomo, 

że najlepiej się uczymy podczas zabawy. Pewnie  

i ten dzień wraz z jego atrakcjami na długo zostanie w pamięci 

uczniów i pań polonistek!        A.Tkocz 
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Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać  

u sołtysów w następujących terminach i miejscach: 
 

Piece - 13 i 15 marca 2021 w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa 

przy ul. Rydułtowskiej; 

 

Szczerbice - 11 i 12 marca 2021 w godzinach 9.00-15.00, 13 marca 2021 w godzinach 9.00-

13.00 oraz 15 marca 2021 w godzinach 9.00-15.00 w budynku OSP Szczerbice przy ul. Rado-

szowskiej; 

 

Czernica – 12 marca 2021 w godzinach 9.00-13.00 i 14.00-16.00, 13 marca 2021 w godzinach 9.00-13.00, 14 mar-

ca 2021 od 15.00-18.00 oraz 15 marca 2021 w godzinach 9.00-13.00 i 14.00-16.00 w Ośrodku Kultury Zameczek 

przy ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 11, 12 i 15 marca 2021 w godzinach 16.00 - 18.00, ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

 

Gaszowice - 11 marca 2021 w godzinach 8.00-12.00 i 14.00 – 16.00, 12 marca 2021 w godzinach 8.00-12.00 i 

14.00 – 16.00, 15 marca 2021 w godzinach 8.00-12.00 i 14.00–16.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach 

przy ul. Rydułtowskiej.                   

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW - DATY ZBIERANIA PODATKÓW 

RELACJE MIĘDZYLUDZKI E KSZTAŁTUJEMY W DZIECIACH OD NAJMŁODSZYCH LAT!  

Już od pierwszych tygodni życia dziecko wchodzi 

w sieć społecznych związków. Szczególną rolę w 

rozwoju odgrywają relacje z osobami w tym sa-

mym wieku. Szkoła jest miejscem, gdzie dzieje się 

wiele dobrego dla relacji ludzkich. W obecnych 

czasach trzeba o nie szczególnie dbać i wspomagać 

proces rozwojowy dziecka w kierunku okazywania 

serdeczności i życzliwości. Uczniowie klasy I A w 

Szkole Podstawowej w Czernicy, mają sporo na 

ten temat do powiedzenia. Z niecierpliwością cze-

kaliśmy na zniesienie obostrzeń i powrót do szko-

ły! Tak, do szkoły, bo tam czas zawsze biegnie ina-

czej. Nie siedzimy w ławkach po kilka godzin, nie 

uzupełniamy tylko ćwiczeń i zeszytów, spędzamy 

ze sobą czas 

i fantastycz-

nie się bawi-

my! Realizujemy ciekawe programy takie jak: Uniwersytet dzieci, Czytam 

sobie. Pierwsza klasa! Wzięliśmy udział w Akademii Bezpiecznego Puchat-

ka, ale przede wszystkim dbamy o dobre relacje. Wolne chwile spędzamy 

grając w gry, dzięki którym możemy poznać się bliżej, odgrywamy scenki 

dramowe, programujemy, spędzamy czas na dworze, a problemy staramy 

się wspólnie rozwiązywać. Prowadzimy innowację szachową „Mały szachi-

sta”. Relacje międzyludzkie są skomplikowane i nie zawsze pozytywne. 

Młody człowiek w towarzystwie rówieśników nabywa także umiejętność 

radzenia sobie z krytyką, agresją i odrzuceniem. Rozwija takie umiejętności 

interpersonalne jak: rozwiązywanie konfliktów czy rozpoznawanie pozy-

tywnych i negatywnych zachowań. To cechy, które umożliwią mu w przy-

szłości radzenie sobie w trudnych sytuacjach. W naszym zespole klasowym 

dbamy o to, aby przyjaźnie były jak najlepsze i najtrwalsze.   

Beata Wawoczny –Kloc, Kamila Dobrowolska 



Str. 4 

W naszej szkole nie ma czasu ani miejsca na nudę. Podczas 

gdy starsi uczniowie realizują naukę w systemie zdalnym, 

młodsi przystąpili do nauki stacjonarnej. Zaraz po powrocie 

z ferii uczniowie klasy pierwszej zrealizowali ogólnopolski 

program edukacyjny Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

Pierwszaki utrwaliły i po-

szerzyły swoją wiedzę 

dotyczącą bezpieczeń-

stwa w szkole i na wy-

cieczkach, w drodze do 

szkoły oraz w Internecie. 

Korzystając ze szkolnego 

zestawu fantomów, uczy-

ły się udzielać pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

Podsumowaniem uczest-

nictwa w programie był 

udział w Ogólnopolskim 

Teście Wiedzy o Bezpie-

czeństwie. 

W styczniu odbyło się pasowanie uczniów klas młodszych 

na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie złożyli przy-

rzeczenie, po czym nastąpił uroczysty akt pasowania, które-

go dokonał dyrektor szkoły, pan Mariusz Gawliczek. Nowi 

czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uczestniczyli 

także w otwarciu biblioteczki dla najmłodszych, która po-

wstała dzięki udziałowi naszej szkoły w Narodowym Pro-

gramie Rozwoju Czytelnictwa. Uroczystość została przygo-

towana przez panią Alicję Górecką. 

Miniony karnawał był czasem balów. Zgodnie z zaleceniami 

sanepidu, każda klasa bawiła się osobno. Sale lekcyjne zo-

stały przyozdobione kolorowymi balonami i serpentynami, 

a uczniowie przebrali się w ulubione postaci z bajek i fil-

mów. Dzieci bawiły się w rytm skocznej muzyki, brały 

udział w zabawach i konkursach oraz wykonały przepiękne 

maski karnawałowe. Przerwę w zabawie umilił dzieciom 

słodki poczęstunek. 

Walentynki były okazją do pieczenia pysznych kruchych 

ciasteczek. Po szkole unosił się aromatyczny zapach, który 

zwabił do klasy największych ciasteczkowych łasuchów. Po 

udekorowaniu wypieków lukrem i kolorowymi posypkami, 

mali cukiernicy mogli spróbować swojego dzieła. To był 

bardzo przyjemny i smakowity dzień. 

Piątek, 19 lutego, był Dniem Piżamy. Uczniowie przybyli w 

kolorowych szlafrokach, zabawnych kombinezonach i piża-

mach. Niecodziennie przebranie sprawiło dzieciom dużo 

radości. Atmosfera w szkole była prawdziwie domowa. 

Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli i uczniów klas star-

szych. Niecierpliwie czekamy na Wasz powrót! 
 

Monika Papierok SP im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

W PIECACH DZIE JE SIĘ . . .  
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KARTKA BOŻONARODZENIOWA 

W listopadzie ubiegłego roku, Przedszkole Bajkowe Wzgórze zorgani-

zowało międzyprzedszkolny konkurs plastyczny. Konkurs dotyczył 

wykonania najpiękniejszej kartki bożonarodzeniowej. Ilość wykona-

nych prac przerosła nasze oczekiwania, dlatego też wybór tych najlep-

szych był bardzo trudny. Poziom wykonania rónież okazał się bardzo 

wysoki. 

Dziękujemy przedszkolakom z: Czernicy, Gaszowic, Piec i Szczerbic za 

piękne prace. Podziękowania kierowane są również dla rodziców  

i wychowawców za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu kartek. 

Daje to nadzieję, że tradycja wykonywania oraz wręczania i wysyłania 

kartek świątecznych przetrwa kolejne lata. A te ręcznie wykonane 

znajdą miejsce w naszych rodzinnych pamiątkach. 

Konkurs został rozstrzygnięty 17 grudnia 2020 r. W skład komisji we-

szły: pani dyrektor Małgorzata Gruszka, pani Aleksandra Czogała oraz 

pani Marta Mordeja. Wybór był niełatwy. Podjęto więc decyzję  

o pierwszych i drugich miejscach oraz wyróżnieniach. 

Oto lista nagrodzonych dzieci: 

I miejsce: 

Wiktor H. - Szczerbice, Piotr K. - Czernica, Paulina P.- Czernica, 

Zofia J. - Szczerbice, Katarzyna P. - Piece, Helena K. – Gaszowice, 

Paweł W. - Gaszowice, Anastazja P. - Piece, Igor B. - Szczerbice,  

Michał Z. - Piece 

II miejsce: 

Lena K. - Piece, Jacek P. - Czernica, Antoni K. - Czernica, Maja K. - 

Czernica, Agata K. - Czernica, Hubert K. - Czernica, Laura J. - Piece, 

Matylda Z. - Piece, Bartosz P. - Czernica, Tatiana T. - Czernica 

Wyróżnienia: 

Oliwia Cz. - Szczerbice, Oliwia G. - Czernica, Alicja P. - Czernica, Eryk 

J. - Piece, Karol Cz. - Piece, Nikolas M. - Czernica, Franciszek M. - 

Czernica, Hanna M. - Czernica, Nadia M. - Czernica, Stanisław B. - 

Czernica, Filip J. - Czernica, Aleksandra J. - Czernica, Wojciech J. - 

Czernica, Emilia M. - Czernica, Piotr K. - Czernica, Adam K. - Czerni-

ca. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom pięknie wykonanych kartek bożonarodzeniowych.             

Marta Mordeja, Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Czernicy 

Co jest lepszego od świątecznej wymiany? Dwie świąteczne wymia-

ny:) W tym roku szkolnym 19 szóstoklasistów wzięło udział w pro-

jekcie pt. "Christmas - the most beautiful time of the year", który 

miał na celu stworzenie paczki świątecznej i wysłanie jej do szkoły 

partnerskiej. Początkowo nawiązano współpracę ze szkołą podsta-

wową na Ukrainie. Uczniowie zabrali się do pracy. Stworzyli prze-

piękne kartki, fantastyczne dekoracje, zebrali mnóstwo słodyczy i... 

stwierdzili, że współpraca z jedną szkołą to za mało, dlatego też na-

wiązano współpracę ze szkołą podstawową z Estonii. Przygotowania 

trwały od końca listopada do połowy stycznia, każda ze stron starała 

się, aby na twarzach uczniów szkoły partnerskiej zagościły uśmiechy. Dodatkowo, stworzono wielojęzyczne słow-

niczki prezentujące słowa związane ze świętami w różnych językach. Efekty współpracy można zobaczyć na poniż-

szych zdjęciach. 

Opiekun projektu: Martyna Somerlik-Przybyła 

ŚWIĄTECZNA WYMIANA 
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„CZYSTE POWIETRZE” - NABÓR TRWA 

Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice do składania wniosków o dofinansowanie w ramach pro-

gramu „Czyste Powietrze”. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starego kotła oraz termomoderni-

zację budynku. Zachęcamy zainteresowane osoby do kontaktu pod nr tel. 32 43 27 144 lub mailowo pod adresem: 

eko@gaszowice.pl. Więcej informacji o programie na stronie:  

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

 

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze: 

 Dane wnioskodawcy, numery PESEL (wszystkich współwłaścicieli, małżonka – jeśli jest wspólność majątko-

wa), adres, nr telefonu, adres email. 

 Numer rachunku bankowego. 

 Pełny numer księgi wieczystej, np. GL1Y/00000002/9  oraz numer działki. 

 Powierzchnia całkowita budynku (m2) oraz powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności go-

spodarczej (jeśli dotyczy) 

 Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub jej zakończenia (w przypadku gdy nie jest znany rok rozpo-

częcia budowy). 

 Wartość podstawy obliczenia podatku wnioskodawcy (pole 113 PIT-37 lub pole 46 PIT-40A) Próg dochodo-

wy wynosi 100 000 zł – powyżej tej kwoty dotacja nie jest udzielana. 

 Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji? (podać orientacyjną datę) 

 Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane źródło ciepła na paliwo stałe? (tak lub nie) 

 *Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej/poniżej 

terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2) – pomniejszona o powierzchnię okien i drzwi; Powierzch-

nia nowej stolarki zewnętrznej (m2) 

 Szacunkowe koszty każdego elementu objętego wnioskiem (wraz z montażem).  

*jeśli dotyczy 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do woje-

wódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, 

lub innego organu (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego do-

chodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.  Przeciętny średni miesięczny dochód na 

osobę nie może przekraczać 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobo-

wym. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu można złożyć w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePuap /

OPS_Gaszowice/skrytka 

Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczenia udziela Dział Świadczeń Rodzinnych tel.: 32 4399601. 

18 lutego br. Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol 

podpisał umowę z firmą budowlaną F-BUD z Wodzisła-

wia Śląskiego na rozbudowę Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szczerbicach o dodatkowy segment 

dydaktyczny. Wartość inwestycji wynosi prawie 3,2 mln 

zł. Zakończenie prac budowlanych przewiduje się na 

kwiecień 2022 roku. Plac budowy został przekazany w 

miesiącu lutym 2021, także roboty budowlane ruszą już 

w najbliższych dniach. Środki na rozbudowę szkoły Gmi-

na Gaszowice otrzymała z Rządowego Funduszu Inwesty-

cji Lokalnych (RFIL) jest to program, w ramach którego 

rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej 

Polsce na inwestycje ważne z lokalnego punktu widzenia. 

Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Prze-

ciwdziałania COVID-19.  

UG 

ROZBUDOWA ZSP SZCZERBICE 
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TURNIE J TENISA STOŁOWEGO 

W dniu 13 lutego 2021 odbył się I Otwarty Turniej Woje-

wódzki Juniorów i Juniorek. Gminny Uczniowski Klub 

Sportowy Lider reprezentowali: Rafał Ogon, Jakub Nosia-

dek i Rafał Grzenik. Każdy z zawodników swoje pierwsze 

partie wygrał w stosunku 3:0. Później było już trudniej. Ra-

fał Ogon kolejny mecz przegrał 0:3 z Ptak, Kuba 0:3 z Ruł-

ka, a Rafał Grzenik 0:3 z Wodniak. Tabelka od końca wy-

glądała tak: Ogon 2:3 Gawlas, Grzenik 0:3 Kałuża,  Nosia-

dek 3:0 Knevels, 3:2 Sokołowski, 0:3 Gala. Można  powie-

dzieć, że powoli wdrażamy się w turnieje po pandemii. 

Czekamy na ligę.  Mimo, że nie z naszego klubu, ale warto 

dodać, że Miłosz Piecowski reprezentujący klub Naprzód Borucin zajął 4 miejsce w  tym turnieju.     GUKS 

Ukazała się kolejna publikacja książkowa dotycząca historii Gaszowic. Nosi ona 

tytuł „Gaszowiccy święci” – hagiografia jako źródło wychowania. Na 86 stronach 

zamieszczono: wstęp, wszystkie wizerunki: Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa 

Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny znajdujące się w przestrzeni kulturowej 

wsi. Podstawową częścią książki są 42 biogramy świętych oraz błogosławionych 

obecne w miejscowych: rzeźbach, obrazach, na sztandarach a zwłaszcza w świa-

domości mieszkańców wsi. Publikację wzbogaca: ponad 250 kolorowych zdjęć - 

archiwalnych i współczesnych oraz wykaz światowych miejsc kultu opisywanych 

świętych. Kolejny rozdział nosi tytuł „Święci w edukacji i wychowaniu. Kilka uwag 

dla nauczyciel.”. Książkę kończy galeria portretów świętych będących dziełem 

uczniów miejscowej szkoły. Publikacja ukazała się dzięki pomocy: proboszcza Pa-

rafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach, władz samorządowym gminy Gaszowice 

oraz Rady Rodziców szkoły. Książkę autorstwa Norberta Niestolika można nabyć 

w gaszowickiej parafii. Życzymy miłej lektury.            NN 

NOWA PUBLIKACJA NT. HISTORI I GASZOWIC  

Uczniowie szkoły podstawowej w Gaszowicach  otrzymali z Akademii 

Wojskowej West Point w Stanach Zjednoczonych wspaniały prezent. For-

tyfikacje jednej z najlepszych uczelni wojskowych na świecie  tworzył pa-

tron naszej szkoły Tadeusz Kościuszko. Fundatorem oficjalnego banera  

West Point jest Pan Profesor Wiesław Grebski. Bardzo dziękujemy. Baner  

zdobi jeden z korytarzy naszej szkoły. Został on wzbogacony  informacją:  

BANER AKADEMII WOJSKOWEJ 

STANÓW ZJEDNOCZONYCH W WEST POINT 

KTÓREJ FORTYFIKACJE ZAPROJEKTOWAŁ 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO 

FUNDATOR: PROFESOR WIESŁAW GREBSKI 

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY – HAZLETON (USA) 

 

Na tym samym korytarzu szkol-

nym umieszczono również tabli-

cę  prezentująca najważniejsze 

etapy życia Tadeusza Kościuszki.  Kolejne kościuszkowskie miejsce w 

szkole to ekspozycja prezentująca drzeworyty wykonane przez Pana 

Wiesława Macocha, byłego nauczyciela gaszowickiej podstawówki a także 

wykonany przez tego autora portret Tadeusza Kościuszki. 

Dyrekcji i nauczycielom  bardzo zależy na właściwym  funkcjonowaniu 

osoby jej patrona w świadomości społeczności szkolnej. Podjęte inicjaty-

wy służą właśnie temu celowi.              SP Gaszowice 

W  SZKOLE  IM. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI  



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Aktualnie opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo-

ści zamieszkałych wynosi 19,50 zł od osoby i obowiązuje do koń-

ca czerwca br. Nowa zmieniona stawka zostanie wprowadzona 

po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów i będzie obo-

wiązywać od 1 lipca br.  Str. 8 


