
Szanowni mieszkańcy, 

w tej specyficznej sytuacji jaka obecnie ma miejsce chciałbym wszystkim pań-

stwu serdecznie podziękować za Waszą odpowiedzialność i poważne podej-

ście do obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem koronawiruso-

wi. Wszyscy odczuwamy skutki pandemii i to we wszystkich dziedzinach na-

szego życia. Chcielibyśmy aby ta sytuacja się już skończyła, i abyśmy mogli po-

wrócić do normalnego rytmu życia, codziennych obowiązków, które musiały 

zostać wstrzymane bądź zmodyfikowane. 

Chciałbym Państwa poinformować, że Urząd Gminy w maju br. będzie praco-

wał tak samo jak do tej pory. Wciąż ograniczone będzie wchodzenie do bu-

dynku urzędu, natomiast wszystkie sprawy będą przez urzędników na bieżąco 

rozpatrywane i załatwiane. Zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego 

oraz za pomocą wiadomości e-maili i platform epuap i sekap. Przed głównym 

wejściem do budynku urzędu znajduje się skrzynka korespondencyjna. 

W związku z tym, że planowane na maj br. zebrania sołeckie nie mogą się odbyć, chciałbym przybliżyć zaawan-

sowanie inwestycji w naszej Gminie. 

W ostatnich tygodniach podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w centrum Gaszowic oraz 

ulicy Wiejskiej. Prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń trwały od 2017 roku. Realizacja rozpocznie się na przełomie maja i czerwca br. i powin-

na zostać zakończona jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł. 

Po sezonie grzewczym zostanie zlikwidowana kotłownia węglowa gaszowickiego ZOK-u. Nowy kocioł gazowy 

zostanie podłączony do stacji regazyfikacji gazu (tj. butli) zainstalowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa, 

która znajduje się na terenie PSZOK-u. Koszt remontu to około 400 tys. zł. 

Miło mi także poinformować Państwa, że Gmina Gaszowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowy remont Ośrodka Kultury Zameczek w Czer-

nicy w ramach programu ochrony zabytków. Gmina na remont czernickiego pałacu chce przeznaczyć około  

1 mln zł. Planowany jest także remont dachu ZSP w Szczerbicach oraz remonty w placówkach oświatowych. 

Gmina przygotowuje wnioski o dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (przedszkole w Czernicy, zespół szkolno-przedszkolny 

w Szczerbicach, urząd gminy) a także wnioski na termomodernizację szkoły w Piecach oraz przedszkola w Ga-

szowicach. 

Sukcesywnie podpisywane są z mieszkańcami umowy na wymianę źródeł ciepła w ramach programu ogranicze-

nia niskiej emisji. W tym roku w ramach PONE planowana jest wymiana 150 starych kotłów węglowych. 

W połowie maju br. ogłosimy jeszcze dodatkowy nabór do projektu partnerskiego oze, w którym można uzy-

skać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę i paneli solarnych. 

 

Kończąc, życzę Wszystkim Państwu przede wszystkim dużo zdrowia oraz jak najszybszego powrotu do nor-

malności. 

Wójt Gminy Gaszowice, Paweł Bugdol 
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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 

W obecnej sytuacji epidemicznej nie ma możliwości przeprowadzenia tradycyjnej 

akcji szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Właściciel psa ma jednak obowiązek 

zaszczepić go przeciw wściekliźnie co 12 miesięcy. 

W związku z tym jako  organizator corocznej akcji szczepienia chcąc ułatwić Pań-

stwu wypełnienie tego obowiązku informuję że:  

- szczepienia odbywają się w godzinach pracy lecznicy po wcześniejszym telefonicz-

nym umówieniu terminu; 

- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zaszczepienia psa w miesiącu maju 2020 w domu wła-

ściciela bez dodatkowych kosztów. W przypadku zgody na takie rozwiązania proszę o kontakt telefonicz-

ny   602 156 833. Szczepienia odbywać się będą z zachowaniem zasad bioasekuracji.  

 

Lek. Wet. Mariusz Grzesiczek, Gabinet Weterynaryjny, Jejkowice Główna 26. 

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA TYLKO W LECZNICY  
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„Na większą chwałę Bożą i ku pokrzepieniu 

serc” 

Inicjatywa powstania chóru wyszła w 1993 roku 

od ówczesnego proboszcza Eryka Grochli, Pani 

Jadwigi Kudła i Pana Józefa Nowaka. Pierwsza 

próba odbyła się 2 lutego 1993 roku z udziałem 

20 osób. Chór prowadził miejscowy organista 

pan Antoni Węgierski. Kolejnymi dyrygentami 

byli Izabella Janas-Wierzgoń, Robert Czech, Wa-

cław Mickiewicz i obecny dyrygent Pan Janusz 

Budak, który prowadzi chór od 2002 roku. 

Pierwszym prezesem chóru, który przyjął nazwę 

„Bel Canto” była Pani Maria Knapik. Jej obowiąz-

ki od 1998r. przejął Pan Alfred Mańka, za które-

go kadencji został ufundowany sztandar w 2002 roku. Obecnie prezesem chóru jest Pani Daniela Merkel, która  

w 2007r. objęła tę ważną w chórze funkcję. 

Chór liczy 36 osób i jest zaliczany do najprężniejszych zespołów Okręgu Rybnickiego. Jest wielokrotnym zwycięzcą 

Pucharu Przechodniego im. R. Tronta Okręgu Rybnickiego. Jest organizatorem koncertów kolędowych, liturgicz-

nych i sakralnych. Bierze udział w dniach cecyliańskich, festiwalach i konkursach. Chór „Bel Canto” występuje na 

uroczystych mszach świętych i imprezach środowiskowych na terenie naszej Gminy. Od 20 lat współpracuje z cze-

skim chórem „Bruntal” a od 2009 r. współpracuje z chórem „Cecilianum” z Krzyżkowic i zespołem „Singers”  

z Piec. Chór corocznie uczestniczy w warsztatach muzycznych, organizuje biesiady, spotkania opłatkowe, wieczory 

wspomnień i wiele innych imprez. 

Chór „Bel Canto” nie mógłby się poszczycić tak licznymi osiągnięciami, gdyby nie ofiarna praca pana dyrygenta, chó-

rzystów, Pani Barbary Budak jako akompaniatorki, solistów i całego Zarządu z nieocenioną Panią Prezes Danielą 

Merkel. 

Chór wspierają: Urząd Gminy Gaszowice, członkowie honorowi i wspierający oraz sponsorzy, jak również wszyscy 

sympatycy śpiewu chóralnego. 

„Na większą chwalę Bożą i ku pokrzepieniu serc” to nasze motto, które nam na wspólnym spotkaniu zaproponował 

ks. biskup Stefan Cichy.                  Cześć Pieśni! Bel Canto 

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „BEL CANTO” 

Drugą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać  

u sołtysów w następujących terminach i miejscach: 

 

Piece -  14 i 15 maja br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica ul. Rydułtowska; 

 

Szczerbice - 14 i 15 maja br. w godzinach 9.00 - 15.00,  OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

 

Czernica – 14 maja br. w godzinach 17.00 - 18.00, 15 maja br. w godzinach 9.30 - 11.00  

Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 13, 14 i 15 maja br. w godzinach 16.00 - 18.00, ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

 

Gaszowice - 13, 14, 15  maja br. w godzinach 8.00 - 12.00  i 14.00 - 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury 

ul. Rydułtowska.          

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

Dodatkowy nabór beneficjentów do projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” – finansowanego z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, będzie przeprowadzony  

w terminie od 18 do 25 maja br. Regulamin  

i wniosek dostępne będą na stronie 

www.gaszowice.pl w zakładce Aktualności. 

RUSZA DODATKOWY NABÓR 
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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 

ZOSTAŃ W DOMU – SPISUJ RODZINNE HISTORIE 

To kolejna akcja Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz”, która 

przygotowuje się do wydania kolejnej części „Wspomnień mieszkań-

ców Czernicy i Łukowa Śląskiego”. Zachęcają do spisywania rodzin-

nych historii! Okres domowej kwarantanny temu sprzyja  Spisz rodzin-

ną historię i przekaż ją Stowarzyszaniu. Wasza historia jest bezcenna  

i z pewnością znajdzie miejsce w ich sylwie - wspomnieniowej książce 

mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego. Ktoś z Twojej rodziny brał 

udział w wojennych lub powstańczych zawieruchach? A może wykony-

wał ciekawy zawód albo miał ciekawą pasję lub przypomina sobie jakieś 

zdarzenie z czasów PRL-u? To wszystko są bezcenne wspomnienia, 

które mogą ujrzeć światło dziennie  Skontaktuj się i podziel rodzinną 

opowieścią. Tel: 506 195 691, e-mail: sdlspichlerz@gmail.com 

Stowarzyszenie „Spichlerz” szyje na miarę 

 lokalnych potrzeb 

 

Na początku maseczki mieli szyć tylko seniorzy i rzeczywi-

ście oni są na pierwszej linii, choć w sprawę zaangażowało 

się bardzo wielu mieszkańców Czernicy. Teraz, zaangażo-

wanych w wycinanie i szycie jest niecałe 40 osób. Dzięki 

darowiznom Stowarzyszenie zakupiło potrzebne materiały 

na szycie maseczek. Po prawie miesięcznej akcji – zebrane 

fundusze to kwota 3695,95 zł, a uszytych maseczek jest 

dokładnie 2551 sztuk. Czerniccy seniorzy i nie tylko szyją 

dalej. Wierzymy, że wspólne działanie ma moc. Nie może-

my niczego nie robić. Tak już mamy – mówi członkini Sto-

warzyszenia. Uszyte maseczki powędrowały do okolicz-

nych szpitali, ratowników medycznych, jednostek OSP i 

innych. Zewsząd spływają podziękowania. Stowarzyszenie 

nie przestaje działać i szyć! Nie udałoby się to wszystko, 

gdyby nie wpłaty darowizn oraz postawa lokalnych przed-

siębiorców, którzy obniżyli ceny gumek i materiałów na 

maseczki. Domowe szwalnie pracują pełną parą. Do akcji 
może przyłączyć się każdy. Jak? To bardzo proste. Zrób 

przelew na zakup potrzebnych materiałów. 

Numer konta bankowego:  

59 1090 1766 0000 0001 2040 8593. 

W tytule przelewu wpisz: DAROWIZNA MASECZKI 

Odbiorca: Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! KAŻDA POMOC SIĘ LICZY! 

DZIĘKUJEMY!!! 

Stowarzyszenie „Spichlerz” oraz Seniorzy 


