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Pomimo trudnej sytuacji 

w jakiej nam przyszło 

obecnie funkcjonować, 

staramy się stworzyć na-

miastkę świątecznej at-

mosfery w gminnej prze-

s t r zen i  pub l i c zne j .  

W Czernicy, Szczerbi-

cach i Gaszowicach suk-

cesywnie  ustawiane będą wielkanocne elementy dekoracyjne które zostały 

zakupione podczas zeszłorocznych wyprzedaży. 

UG 

ŚWIĘTA ZA PASEM  
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Lekarz Weterynarii Mariusz Grzesiczek z Gabinetu Weterynaryjnego w Jejkowicach 

ul. Główna 26, informuje że coroczna akcja szczepienia psów przeciw wściekliźnie nie 

odbędzie się w przewidzianym terminie kwietniowym. Będzie ona możliwa po ustabili-

zowaniu sytuacji epidemicznej. W sprawach indywidualnych odnośnie szczepienia moż-

na się  kontaktować telefonicznie pod numerem 602 156 833. 

INFORMACJA W SPRAWIE AKCJ I SZCZEPIENIA P SÓW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE 

 W ROKU 2020 W GMINIE GASZOWICE. 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy się z prośbą o zała-

twianie spraw telefonicznie lub e-mailowo, a bezpośrednią obecność w Urzędzie ograni-

czyć do minimum, wyłącznie do spraw pilnych. 

Od 16.03.2020 r. do odwołania budynek Urzędu Gminy, jak również budynek Ośrodka 

Pomocy Społecznej są częściowo zamknięte.  

Urząd Gminy Gaszowice, do odwołania, nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji 

nadzwyczajnych – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego 

referatu). Część pracowników przechodzi na pracę zdalną. Pracownicy urzędu gminy 

będą dostępni dla klientów telefonicznie i pod adresami mailowymi. Godziny pracy 

Urzędu pozostają bez zmian. 

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów tylko i wyłącznie w sprawach dotyczących rejestracji aktów urodzenia  

i aktów zgonu.   

Kontakt klientów z pracownikami urzędu następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy urzędu.  

Klienci mogą przysłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem SEKAP lub ePUAP.   

Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy została ustawiona „skrzynka podawcza” do której klienci mogą składać do-

kumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd 

sprawie.  Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem.  

Poniżej lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy. Zachęcamy, by kontaktować 

się z poszczególnymi referatami. 

 Sekretariat tel.  32 4327140,  

 email: ug@gaszowice.pl; 

 Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 32 4327147  

 email: ewidencja_ludnosci@gaszowice.pl; 

 Wymiar podatków tel. 32 4327152,  

 email: podatki@gaszowice.pl; 

 Księgowość podatkowa, opłaty za gospodarowanie odpadami, tel. 32 4327153,  

 email: podatki@gaszowice.pl; 

 Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 32 4327155,  

 email: inwestycje@gaszowice.pl; 

 Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy tel. 32 4327144,  

 email: srodowisko@gaszowice.pl, rozwoj@gaszowice.pl; 

 Stanowisko ds. gospodarki gruntami i spraw rolnych tel. 32 4327151,  

 email: rolnictwo@gaszowice.pl; 

 Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych tel. 32 4327151,  

 email: dzialalnosc@gaszowice.pl; 

 Urząd Stanu Cywilnego tel. 32 4327146,  

 email: usc@gaszowice.pl.          UG 

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY GASZOWICE 

Wójt Gminy Gaszowice zawiadamia, że zgodnie z Roz-

porządzeniem zmieniającym w sprawie przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2020 r. od dnia 16 marca 202-

r. została zawieszona kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju. Wezwania dotyczące stawienia sie do kwalifika-

cji wojskowej na dzień od 16.03 do 30.04.2020 r. tracą ważność.                          UG 

ZAWIESZENIE KWALIF IKACJ I WOJSKOWEJ 
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Wójt Gminy Gaszowice oraz Straż Gminna apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach. Cho-

dzi o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym. 
Unikaj wychodzenia z domu z wyjątkiem przemieszczania się w celu: 

 wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz 
zakupu towarów i usług z tym związanych; 

 zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w 

tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz osoby najbliższej; 

 wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skut-
kom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 

 sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. 

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 
pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie; środkami publicznego trans-
portu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. 

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów lub żeli na bazie alkoho-
lu (min. 60%). 

Uzasadnienie: Mycie rąk tym sposobem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów lub żeli na ba-

zie alkoholu (min. 60%). 
Uzasadnienie: Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów. Jeśli ki-

chasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 
Zachowaj bezpieczną odległość – co najmniej 3 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, 

którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. 
Uzasadnienie: Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kasz-

le lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje 
ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust – gdyż dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. 
Jeżeli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamiesz-
czoną na stronie Urzędu Gminy. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć 
wiele przyczyn np. wirusową, bakteryjną, inną. 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś ostatnio, to pamiętaj o stosowaniu 
podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do 

zdrowia, jeśli to możliwe. 
Maseczki na twarz - nie zaleca się używania masek przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenia-

niu się COVID-19 
Uzasadnienie: Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu 

oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem 
innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego 

kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1,5 metra odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie mase-
czek. 

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infek-
cję przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji. (dot. nie tylko COVID-19) 

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojekto-
wany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów. 

 
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 
Podejrzenie zakażenie COVID-19 jest powiązane: 

1. z podróżowaniem, w którym zgłoszono przypadki zakażenia COVID-19,  
2. bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował i ma objawy ze strony układu oddechowego. 

 
Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z 

„Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem COVID-
19”oraz „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem COVID-19 w podróży lotniczej ”. 

ZALECENIA STRAŻY GMINNEJ ZWIĄZANE Z EPID EMIĄ KORONAWIRUSA 
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Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbi-

cach otrzymał odznakę "Szkoła eTwinning" i znalazł się wśród 85 szkół 

wyróżnionych w naszym kraju, a 14 w województwie śląskim. 

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzi-

nach jak: 

 Praktyka cyfrowa, 

 Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania, 

 Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry, 

 Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród 

nauczycieli i uczniów. 

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczy-

cieli, ale także uznanie ogromnego zaangażowania całego zespołu 

eTwinning działającego w danej szkole. Nauczyciele, którzy przyczynili 

się do otrzymania prestiżowej odznaki  to pani Alicja Borkowska, pani 

Monika Skrzypiec - Musioł, pani Klaudia Wojaczek oraz pani dyrektor Edyta Knapik. 
Alicja Borkowska, szkolny koordynator projektów eTwinning 

ODZNAKA  SZKOŁA  E -TWINNING 

Dnia 25.02.2020r. w Zespole Szkolno – Przed-

szkolnym w Szczerbicach, odbył się Szkolny 

Konkurs Recytatorski dla klas I – III. Tematem 

tegorocznych zmagań były „Zawiłości miłości”. 

Uczestnicy zaprezentowali nam mniej lub bar-

dziej znane wiersze o miłości. Uczniowie byli 

świetnie przygotowani, o czym świadczył wysoki 

poziom konkursu, dlatego jury miało bardzo 

trudne zadanie by wyłonić najlepszych recytato-

rów. Wśród, których znaleźli się Nikola Klima-

nek kl. I a, Ewa Borkowska kl. II b oraz Rado-

sław Krótki kl. III a. Wszystkim zwycięzcom gra-

tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  
B.Ch. 

SZKOLNY KONKURS RECY TATORSKI 

Informuję, iż spotkanie Seniorów sołectwa 

Piece,  planowane na  20 kwietnia 2020 r.  

zostaje odwołane! 

O nowym terminie poinformuję  państwa  

w późniejszym czasie.        Sołtys, Gabriela Oślizło  
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SUKCESY  SPORTOWE  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNICY  

Drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 to jak się okazuje pasmo sportowych sukce-

sów dla wychowanków Szkoły Podstawowej w Czernicy. Tuż po feriach w Jankowicach 

odbyły się Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym, na których nasi uczniowie wykazali 

się wysokimi umiejętnościami. Drużyna dziewcząt w składzie Donga Nicola, Guzy Marty-

na wywalczyły I miejsce. Tym samym uzyskały awans do reprezentowania naszego powia-

tu w zawodach rejonowych. Drużyna chłopców w składzie Porwoł Paweł i Jakub Mikołaj-

czyk wywalczyła II miejsce. 

Kolejną dyscypliną, w której nasi reprezentanci 

okazali się być bezkonkurencyjni była koszy-

kówka. Po zwycięstwach w gminnym turnieju organizowanym w Czernicy 

przyszedł czas na kolejne zwycięstwa w Mistrzostwach Powiatu, które 

odbyły się w Jejkowicach. Drużyna dziewcząt w składzie : Nicola Donga 

(16 pkt) Martyna Guzy (2pkt), Zofia Rybacka (2pkt), Kinga Górecka, Jesz-

ka Antonina, Żuchowicz Milena, Kosteczko Martyna, Durczok Milena, Sza-

werna Oliwia, Bęcała Oliwia, Jacek Patrycja, Jasiak Roksana wygrywając z 

SP w Lyskach  i SP w Świerklanach Dolnych uzyskała drugi awans do za-

wodów rejonowych.  

Nasi chłopcy również spisali się znakomicie i wywalczyli II miejsce. Skład 

drużyny: Olaf Jonderko, Wiktor Jonderko, Bartosz Olszyna, Wojciech 

Olszyna, Paweł Porwoł, Mateusz Mandrysz, Dominik Mandrysz, Krzysztof 

Mandrysz, Ksawier Gwoździk, Kamil Zajdel, Kacper Skowronek. 

Drużyny do zawodów przygotowała pani Zenobia Mrozek 

3 marca 2020r. w ZSP w Szczerbicach zostały rozegrane Mistrzostwa 

Gminy w piłce siatkowej. Po zaciętych, pełnych sportowych emocji roz-

grywkach nasze drużyny znowu wywalczyły I miejsce. 

Skład zespołu dziewcząt: Nikola 

Donga, Martyna Guzy, Antonina 

Jeszka, Kinga Górecka, Martyna 

Kosteczko, Milena Durczok, Mi-

lena Żuchowicz, Zofia Rybacka, 

Roksana Jasiak, Zuzanna Bombik, Roksana Klon. 

Skład zespołu chłopców: Olaf Jonderko, Bartosz Olszyna, Wojciech Olszy-

na, Jakub Mikołajczyk, Wiktor Jonderko, Mateusz Mandrysz, Paweł Porwoł, 

Jarosław Konsek. Opiekun: Zenobia Mrozek 

To już trzeci awans do rozgrywek rejonowych. Gratulujemy!!    SP Czernica 

MISTRZOSTWA  POWIATU  W  ŁYŻWIARSTWIE  

SZYBKIM! 

Na lodowisku w Pszowie zostały rozegrane zawody łyżwiarskie.  

W kategorii szkół podstawowych wzięło w nich udział 5 szkół. Były to 

SP Gaszowice, SP Lyski, SP Zwonowice, SP Raszczyce oraz SP Czerni-

ca. Start w tej dyscyplinie obejmuje dwa biegi dla każdej z grup. Dziew-

częta startowały na jedno i trzy okrążenia. Spisały się znakomicie i w 

końcowej klasyfikacji zajęły II miejsce. Pojechały 1 sekundę gorzej niż 

zwyciężczynie z SP w Gaszowicach.  

Ten piękny sukces odniosła : Oliwia Bęcała, Martyna Kosteczko, Marty-

na Guzy oraz Oliwia Szawerna. Opiekun: Zenobia Mrozek. 

Oliwia Bęcała najlepszą zawodniczką tych zawodów!! Brawa i gratulacje 

złożyła im cała społeczność szkolna. 

SP Czernica 
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MISTRZOSTWA POWIATU O PUCHAR STAROSTY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 

 Mimo tegorocznej zimy ubogiej w 

śnieg uczniowie SP w Czernicy zna-

leźli alternatywę na atrakcyjne spę-

dzenie czasu wolnego na lodowisku 

w Pszowie.  

To już kolejny taki wyjazd zorgani-

zowany przez Stowarzyszenie 

„Olimp”. Na łyżwiarskie szaleństwo 

zdecydowali się uczniowie klas za-

równo młodszych jak i starszych. 

Chętnych na naukę jazdy na łyżwach 

nigdy nie brakuje, więc nauczyciele z 

ochotą podejmują się opieki nad 

uczniami. Opiekunami łyżwiarzy klas 

starszych z naszej szkoły były panie Bożena Papierok, Małgorzata Głazik oraz Zenobia Mrozek. W klasach 
młodszych tym razem były to Eugenia Boczek, Monika Papierok, Beata Wawoczny-Kloc oraz Bernadeta 

Starzyńska. Celem wycieczek było propagowanie łyżwiarstwa, jako formy aktywnego spędzania czasu wol-

nego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, inte-

gracja dzieci oraz dobra zabawa.  

Dla większości uczniów nie był to pierwszy wyjazd, ale byli i tacy, którzy po raz pierwszy zmierzyli się z 

lodową taflą lodowiska. Nie obyło się oczywiście bez drobnych upadków ale entuzjazm jaki towarzyszył 

uczniom podczas jazdy łagodził drobne potknięcia. Nowicjuszom w nauce jazdy na łyżwach oprócz opie-

kunów pomagały zaprzyjaźnione „pingwiny”. Uczniowie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom. To 

była prawdziwa frajda, wszyscy bawili się znakomicie. Zmęczeni, ale szczęśliwi, zrelaksowani i odprężeni 

wróciliśmy do domu ze świadomością, że wyjazd był bardzo udany i należy go w przyszłości koniecznie 

powtórzyć.              Stowarzyszenie „Olimp” 

Z IMA NA LODOWISKU  W PSZOWIE! !  

Czwartego marca 2020r. w pięknej hali sportowej w Czer-

wionce-Leszczynach odbył się finał rozgrywek o Puchar Sta-

rosty w piłce halowej chłopców.  Do rozgrywek przystąpiło 

5 najlepszych drużyn wyłonionych drogą wcześniej odbywa-

jących się eliminacji. Zawodom sprzyjała bardzo dobra or-

ganizacja, sportowa atmosfera  w duchu „fair play.” Po peł-

nych emocji pojedynkach piłkarskich klasyfikacja przedsta-

wia się następująco: 

I miejsce – SP Jankowice 

II miejsce – SP Czernica 

III miejsce – SP Stanowice 

IV miejsce – SP nr1 Leszczyny 

V miejsce – ZSP Szczerbice 

Cała drużyna spisała się znakomicie, jednakże na szczególne 

wyróżnienie podczas trwających eliminacji zasłużyli Bartosz 
Olszyna  i Wojciech Olszyna. 

Skład  drużyny : Olaf Jonderko, Mateusz Mandrysz, Krzysz-

tof Mandrysz, Dominik Mandrysz, Jakub Mikołajczyk, Patryk 

Pajdak , Tymoteusz Szczyrba. Opiekun: Zenobia Mrozek. 

 

SP Czernica 
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Pomoc mieszkańcom gminy Gaszowice  

w kwarantannie 
Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 zostałeś objęty 

kwarantanną, jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną - nie będziesz pozostawiony 

sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc. 

Co możesz zrobić? 

Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach 

tel. 32 43 99 600 czynny w godz. 7.30 – 19.00 

W tym szczególnym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach skupia się przede wszystkim na pomocy osobom 

starszym, samotnym, niepełnosprawnym. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i niejednokrotnie nie są w stanie radzić 

sobie same. 

Bardzo ważne! 

Każda osoba, która wie o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, proszona jest o przekazanie informacji do 

OPS w Gaszowicach. 

Zakupy oraz ciepły posiłek w domu 

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź jej rodzina nie jest w stanie sama zapewnić gorącego posił-

ku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina. 

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczane przez pracowników socjalnych, we współpracy z strażnikami naszej Straży 

Gminnej oraz wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje także z Policją, miejsco-

wą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i 

produkty żywnościowe dla Ciebie. 

Policjant lub Strażnik Gminny 

Policjanci, strażnicy gminni którzy sprawdzają, czy przebywasz w domu lub dostarczają posiłki, szczególną uwagę będą zwracać 

na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej. 

Uwaga! 

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich 

i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii. 

Osobom po leczeniu szpitalnym które potrzebują choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycz-

nych usług opiekuńczych będą mieć usługi przyznane w trybie pilnym. 

Potrzebujesz pomocy psychologa? 

Zadzwoń do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie rybnickim pod 

nr tel. 32 426 00 33. Dodatkowo uruchomiony został dla Was komunikator Skype pod adresem pcpr@powiatrybnicki.pl 


