
Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała 

Sejmiku Województwa Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 

zwana „uchwałą antysmogową”. Uchwała ta do dnia dzisiejszego nie została zmie-

niona i wymiana źródeł ciepła w naszych domach ma przebiegać zgodnie z jej har-

monogramem. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których 

eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymie-

nione zgodnie ze wskazanymi w  uchwale terminami. Wiele osób zastanawia się 

kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek. 

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego 

ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła 

na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować 

piec do odpowiedniej grupy wiekowej.  

Zgodnie z  zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany: 

 wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabli-

czek znamionowych, 

 wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do  2012 r.), 

 wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ), 

 wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012. 

 

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. 

miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozpo-

rządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja: 

 osiąga sprawność cieplną min 80 % lub 

 jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu. 
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GMINA GASZOWICE PO TRZECH FALACH PANDEMII  

Z Pawłem Bugdolem, wójtem gminy Gaszowice, rozmawiamy m.in.,  

o epidemii koronawirusa, odnawialnych źródłach energii, podwyżce 

opłaty za śmieci czy bieżących inwestycjach. 

 

Panie wójcie, epidemia koronawirusa wyraźnie wyha-

mowała. Można być optymistą, ale należy zachować 

czujność. 

Mimo, że wracamy do normalności, cały czas trzeba pamiętać, 

że wirus nadal jest i mutuje. Więc apeluję, aby odpowiednio po-

dejść do luzowania obostrzeń. Mówi się, że jesienią może 

przyjść czwarta fala pandemii. Oczywiście, bardzo się cieszymy, 

że możemy znów normalnie funkcjonować, ale trzeba podejść 

do tego z rozsądkiem, aby jesienią nie okazało się, że wzrost 

zachorowań znów spowoduje, że wrócą obostrzenia. 

Często podkreśla Pan, jak ważną rolę w walce z epide-

mią odgrywają szczepienia, a dzięki Pana staraniom  

w gminie pojawił się nawet mobilny punkt szczepień. 

Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mieszkańcy naszej gminy chętnie się szczepią. Jak wiemy, szczepienia są 

jak dotąd jedyną skuteczną metodą walki z wirusem. Ja sam jestem zaszczepiony dwoma dawkami i zachęcam 

wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zdecydowali się na ten krok. Przypomnę, że 23 czerwca na terenie 

naszej gminy pojawił się mobilny punkt szczepień. Udało się to głównie dzięki naszej dobrej, zgodnej współpracy z 

Urzędem Wojewódzkim. 

Zluzowanie obostrzeń spowodowało, że pierwszy raz od bardzo dawna będzie można organizować 

duże wydarzenia plenerowe. Co przygotowujecie dla mieszkańców? 

Planujemy dwie duże imprezy: Święto Plonów połączone z Dniami Gaszowic - 21 sierpnia oraz Octoberfest - 2 paź-

dziernika, tradycyjnie na terenie sołectwa Piece. Gwiazdą pierwszego wydarzenia będzie zespół Top One, zaś dru-

giego - zespół MiG. Już teraz serdecznie zapraszam na te imprezy. Miejmy nadzieję, że sytuacja epidemiczna nie po-

krzyżuje nam planów i po długiej przerwie, znów będzie okazja do wspólnej biesiady. 

Panie Wójcie, gmina Gaszowice jest częścią dużego projektu, w ramach którego mieszkańcy mogli 

otrzymać wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła oraz instalację odnawialnych źródeł energii. 

Na jakim etapie znajduje się ten program? 

Nie ukrywam, że od samego początku z tym programem były problemy, zupełnie niezależne od nas. Najpierw nie 

zostaliśmy zakwalifikowani, jednak po odwołaniu okazało się, że jednak wraz z innymi gminami otrzymamy dofinan-

sowanie. Na szczęście udało się już przeprowadzić przetarg i zostali wyłonieni wykonawcy do montażu kotłów na 

biopaliwo i pomp ciepła, więc te inwestycje już są realizowane. Nadal czekamy natomiast na rozstrzygnięcie przetar-

gu jeśli chodzi o zakładanie instalacji fotowoltaicznych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie również i tutaj ruszy-

my z montażem. Warto dodać, że cały czas jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami i każdy, kto w tym roku będzie 

chciał wymienić źródło ogrzewania, otrzyma od nas 3 tysiące złotych dotacji. Jesteśmy w stanie dofinansować wy-

mianę ponad 300 kotłów, ale jestem przekonany, że gdyby zgłosiło się do nas więcej mieszkańców, Rada Gminy bę-

dzie w stanie zwiększyć ilość tych środków. Chciałbym zaznaczyć, że modernizujemy także gminne zasoby. Przykła-

dem jest stara kotłownia w Zakładzie Obsługi Komunalnej, która została wymieniona na kotłownię gazową. Mamy 

za sobą pierwszy sezon jej funkcjonowania i muszę przyznać, że koszty tego paliwa nie były tak wysokie, jak można 

by było się spodziewać. Dzięki tym wszystkim działaniom, jako gmina stajemy się po prostu bardziej ekologiczni. 

Ciąg dalszy strona 3  
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Gmina Gaszowice długo utrzymywała stosunkowo niewysokie stawki za odbiór śmieci. Jednak w 

efekcie tegorocznego przetargu, od 1 lipca, stawki te poszły mocno w górę. Skąd tak wysoka pod-

wyżka? 

Staraliśmy się działać w ten sposób, aby stawkę 19,50 zł na osobę utrzymać jak najdłużej. To nam się udawało,  

bo w innych gminach wysokie stawki za śmieci obowiązują już co najmniej od roku. Niestety, przyszedł czas, że 

trzeba było ogłosić nowy przetarg. Nie ukrywam, że patrząc na doświadczenia sąsiadów, spodziewaliśmy się dużego 

wzrostu. Tak też się stało. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w którym udział wzięła tylko jedna firma, opłata za 

śmieci od 1 lipca wynosi u nas 30 zł od osoby. To duży skok i aktualnie te stawki są podobne do tych, które obo-

wiązują w ościennych gminach. Zwiększyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami częstotliwość odbioru odpa-

dów niesegregowanych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w ramach naszej gospodarki odpadami, mieszkańcy 

otrzymują worki na śmieci, a odpady zielone są odbierane od nich bezpośrednio z posesji, co oznacza, że nie muszą 

sami zawozić ich do PSZOK-u. 

Panie Wójcie, pod koniec maja dostał Pan zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 

Tam, podczas uroczystych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, z rąk prezydenta RP otrzy-

mał Pan Złoty Krzyż Zasługi. Co dla Pana oznacza to prestiżowe i honorowe wyróżnienie? 

To nie jest odznaczenie Pawła Bugdola, tylko wszystkich mieszkańców gminy Gaszowice, którzy działają na rzecz 

lokalnej społeczności. Mam tutaj na myśli przede wszystkim członków stowarzyszeń, klubów sportowych, Ochotni-

czych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich. Ci ludzie robią mnóstwo dobrego, dzięki czemu w naszej gminie 

bardzo dużo się dzieje, a kiedy trzeba pomóc, robią wszystko, co w ich mocy. Przykładem jest choćby rok 2017, 

kiedy to przez naszą gminę przeszła niszczycielska trąba powietrzna. Bez wahania przerwałem wtedy urlop. Szybko 

udało się powołać sztab kryzysowy i ściągnąć wojewodę. Widziałem ogromne zaangażowanie naszych strażaków,  

a także zwykłych mieszkańców, którzy bez wahania nieśli pomoc innym.  Dlatego to odznaczenie, z którego bardzo 

się cieszę, dedykuję mieszkańcom. 

Złagodzenie obostrzeń wykorzystuje Pan m.in. na spotkania z przedstawicielami poszczególnych so-

łectw. 

Ja zawsze jestem otwarty na dialog. W kalendarzu wójta jest jeden dzień w tygodniu, kiedy przyjmuje petentów. Ja 

jednak działam inaczej i zawsze, niezależnie od dnia, kiedy jestem w urzędzie, a pojawi się mieszkaniec z pytaniem 

lub problemem, staram się znaleźć czas na rozmowę. To ważne, by mieszkańcy wiedzieli, że urząd jest dla nich 

otwarty. Po niełatwych czasach, które, miejmy nadzieję, są już za nami, postanowiłem w ostatnim czasie spotkać się 

z radami sołeckimi. Część tych spotkań już się odbyło, część jeszcze przed nami. Jeśli sytuacja na to pozwoli, jesienią 

chcemy w każdym sołectwie zorganizować spotkania wiejskie, na które zaprosimy wszystkich chętnych mieszkań-

ców. 

Panie Wójcie, na terenie gminy realizowanych jest aktualnie kilka ważnych inwestycji. O których 

szczególnie należałoby wspomnieć? 

Bardzo się cieszymy, bo nasza gmina pozyskała ogromne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. A 

trzeba przyznać, że nie każdy samorząd otrzymał takie wsparcie. U nas to kwota około 4,5 miliona złotych. Te pie-

niądze przeznaczyliśmy na bardzo potrzebną rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach oraz do-

kończenie remontu Ośrodka Kultury "Zameczek" w Czernicy - odnowienie elewacji oraz dachu. Otrzymaliśmy 

również środki na zagospodarowanie starej fabryki obuwia, znajdującej się przy ul. Fabrycznej. Powstanie tam kilka-

naście mieszkań komunalnych. Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie kanalizacji w Czernicy przy ul. Wolno-

ści. Realizację tego zadania planujemy rozpocząć na przełomie roku. Planujemy termomodernizację Szkoły Podsta-

wowej w Piecach. Środki finansowe staramy się inwestować także w remonty dróg gminnych. 

Lato w pełni, trwają wakacje. Czego z tej okazji życzy Pan wszystkim mieszkańcom gminy  Gaszowi-

ce? 

Życzę wszystkim spokojnych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Bardzo proszę, aby podczas letnie-

go luzu i odpoczynku pamiętać, że epidemia zahamowała, ale się nie zakończyła. Dlatego jak najbardziej wskazane 

jest zachowanie wszelkich środków ostrożności. 

Z Wójtem Gminy Gaszowice Pawłem Bugdolem rozmawiał Jakub Pochwyt. 
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Podczas majowej sesji Rady Gminy Gaszowice, po za-

poznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, radni jed-

nogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum 

zaufania oraz absolutorium wójtowi Pawłowi Bugdolo-

wi. - Bardzo się cieszę, że kolejny raz otrzymałem ab-

solutorium jednogłośnie. To dla mnie bardzo ważne. 

Dla pracowników urzędu również. Chciałbym z tego 

miejsca podziękować radnym za obdarzenie mnie  

i pracowników zaufaniem. Zawsze powtarzam, że zgo-

da buduje, a niezgoda rujnuje. I taka zgoda jest właśnie 

w gminie Gaszowice. Dzięki temu cały czas z optymi-

zmem możemy patrzeć w przyszłość - podsumował 

wójt Paweł Bugdol. W trakcie majowej sesji, m.in. 

sprawozdanie ze swoich prac przedstawiły również 

poszczególne komisje, odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykona-

nia budżetu gminy za rok 2020 oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gaszowice, a także podjęto uchwałę 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne.       JP 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJ TA 

W Czerwionce-Leszczynach podpisano poro-

zumienie międzygminne, dotyczące wspólnej 

realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 

Gmin Powiatu Rybnickiego (Gaszowice, Lyski, 

Jejkowice, Świerklany oraz Czerwionka-

Leszczyny). Cel porozumienia, które w imieniu 

naszej gminy podpisał wójt Paweł Bugdol to 

promowanie partnerskiego modelu współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego zawierają-

cych porozumienie, opracowanie i wdrożenie 

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Po-

wiatu Rybnickiego na lata 2021-2030, zwięk-

szenie efektywności przedsięwzięć realizowa-

nych przez gminy oraz skuteczna realizacja 

zintegrowanych projektów odpowiadających  

w sposób kompleksowy na potrzeby i proble-

my samorządów, podniesienie jakości funkcjo-

nowania administracji publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich, wspólne diagnozowanie proble-

mów rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania, ochrona wspólnych interesów stron poro-

zumienia oraz wspomaganie w realizacji zadań własnych oraz określenie praw, obowiązków i zasad współpracy 

stron porozumienia.             JP 

GMINA GASZOWICE CZĘŚ CIĄ POROZUMIENIA STRATEGI I ROZWOJU PONADLOKALNEGO  

Drodzy mieszkańcy Gminy Gaszowice, ponownie zwracamy się do wszystkich,  którzy dotychczas nie spisali się lub 

nie zostali spisani przez rachmistrzów w trwającym Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań aby jak najszybciej do-

konali tej czynności. Osoby mające trudności w spisaniu się lub chcące się spisać w Urzędzie  zachęcamy do kontak-

tu z pracownikami Urzędu Gminy pod nr telefonów: 

32 4327168 – Sabina Mańczyk; 32 4327147 – Izabela Smagoń Kłosek. 

Informujemy również, że na terenie Gminy Gaszowice rachmistrzami spisowymi są: Piotr Hink, Joanna Wałach, Sa-

bina Hadam i Adrianna Milert.  Osoby te dzwonią do Państwa z bezpiecznego numeru telefonu 22 8288888 

Dodatkowo przypominamy, że Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiąz-

kowy i trwa do 30 września br. Nie odkładajmy spisu na ostatni moment.             UG 

SPIS POWSZECHNY TRWA 
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WÓJT GMINY GASZOWICE PAWEŁ BUGDOL 

ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PRZEZ 

PREZYDENTA ANDRZEJA DUDĘ 

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Zaproszenie na to wydarzenie 

otrzymał m.in. wójt naszej gminy Paweł Bugdol, który z rąk Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy odebrał Złoty Krzyż Zasługi. Został on ustanowiony 

w 1923 roku i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla pań-

stwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych 

obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, 

ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność 

charytatywną. Naszemu wójtowi serdecznie gratulujemy tak prestiżo-

wego odznaczenia! 

Drodzy mieszkańcy! 

W ramach projektu "EKO PAN I 

EKO PANI A MŁODZIEŻ Z NA-

MI!" rozpoczęła się zbiórka na 

rzecz zwierząt znajdujących się pod 

opieką fundacji Jestem Głosem 

Tych, Co Nie Mówią z Rybnika. 

Pieniądze zebrane w trakcie zbiórki 

przeznaczone będą między innymi 

na leczenie zwierząt potrzebują-

cych natychmiastowej pomocy we-

terynaryjnej, również zwierząt bez-

domnych i dzikich, potrzebujących 

tej pomocy. 

Gorąco zachęcamy mieszkańców 

do wzięcia udziału w zbiórce! Po-

móżmy tym, którzy sami sobie po-

móc nie mogą! 

Przynosić karmę lub wpłacać datki 

do puszek można w następujących 

miejscach: 

 KAWIARNIA ROTHÓWKA 

- OŚRODEK KULTURY ZA-

MECZEK, 

 KAWIARNIA OŚRODKA 

KULTURY I SPORTU W 

GASZOWICACH, 

 KANCELARIA URZĘDU 

GMINY W GASZOWI-

CACH. 

Zbiórka potrwa do 15 września 

2021 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z 

działalnością fundacji na stronie 

internetowej:  

www.fundacjajestemglosem.pl 

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT 
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Uczniowie ze szkoły im. H.M. Góreckiego w Czernicy startowali w konkur-

sie czytelniczym „Czytanie jest przygodą”. Po etapie szkolnym reprezentanci 

stanęli w szranki z przedstawicielami innych szkół z naszego województwa  

i napisali test znajomości książek zaproponowanych przez organizatorów. 

Naszą szkołę reprezentowali z klas III- V Alicja Jaksik i Maksym Święty, z klas 

VI – Jakub Gebel i Katarzyna Bierza. 

Wszystkich uczestników w etapie wojewódzkim było 370. 

I jakaż była nasza radość i duma, że troje uczniów zostało laureatami, roz-

wiązując test na 100%, a jedna uczennica została finalistką, bo wynik jej testu 

też był wysoki - 90%. 

W grupie młodszej na całe województwo było tylko 17 laureatów, a w gru-

pie starszej jeszcze mniej, bo 7. I pomyśleć, że wśród tych mistrzów było aż 

troje dzieci ze szkoły w Czernicy. Maksym Święty z klasy IVb został mi-

strzem i laureatem w kategorii klas młodszych, a Katarzyna Bierza i Jakub 

Gebel z klasy VIa są mistrzami i laureatami w kategorii klas VI-VIII. Nato-

miast młodziutka Alicja Jaksik z klasy IIIa otrzymała tytuł finalistki. 

Serdecznie im gratulujemy i jesteśmy bardzo dumni.            Aleksandra Tkocz 

MISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA Z CZERNICY! ! !  

W marcu tego roku Szkoła Podstawowa w Piecach rozpoczęła współpracę ze szkołami w Berlinie i Petersburgu. 

Było to możliwe dzięki Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która umożliwia spotkania i współpracę mło-

dzieży z Polski i Niemiec, ale wspiera też projekty trójstronne, np. z Rosją. Pierwszym etapem realizacji projektu 

było Seminarium Kontaktowe nauczycieli z tych trzech krajów, co zaowocowało pomysłem na wspólny, trójstronny 

projekt, którego tematyka będzie obejmowała styl życia i sposób spędzania wolnego czasu młodzieży z Polski, Nie-

miec oraz Rosji. W maju odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży, tym razem tylko online ze względu na sytuację 

epidemiologiczną. Uczniowie mogli się wzajemnie poznać, mieli okazję do wymiany informacji na temat zaintereso-

wań, ulubionej muzyki czy dyscypliny sportu. I choć projekt realizowany jest w języku niemieckim, uczyli się wza-

jemnie kilku zwrotów we wszystkich trzech językach, co jak się okazało w praktyce, sprawiało największe kłopoty 

uczniom z Niemiec. Przed spotkaniem online, uczestnicy mieli również możliwość zaprezentowania się na wspól-

nym Padlecie, co umożliwiło szczegółowe poznanie wszystkich partnerów. W projekcie bierze udział 30 uczniów, 

po 10 osób z każdego kraju. Z racji dużej ilości chętnych, kandydaci zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, na pod-

stawie kryteriów opracowanych przez koordynatorów projektu. Jeśli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, 

w przyszłym roku szkolnym realizowane będą dalsze etapy projektu, a więc przede wszystkim spotkania już „w re-

alu”, w poszczególnych krajach. Ich celem jest nauka języka niemieckiego w oparciu o wspólne przeżycia, działania  

i doświadczenia.           Koordynator projektu, Barbara Widawska 

DREI LÄNDER, DREI SCHULEN – EINE PARTNERSCHAFT” 

PROJEKT POLSKO-NIEMIECKO-ROSYJSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECACH  

Klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach wzięła udział w międzynarodowym projekcie 

edukacyjnym opracowanym przez Wydział Polityki Eduka-

cyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego. Kampa-

nia Bohaterowie załogi FAST to wielokrotnie nagradzana 

inicjatywa, której celem jest podnoszenie świadomości w 

zakresie objawów udaru mózgu i potrzeby szybkiego działania. Wykorzystując dzie-

cięcy entuzjazm do uczenia się i dzielenia informacjami, twórcy programu zachęcają 

najmłodsze pokolenie do szerzenia wiedzy wśród pozostałych członków rodziny, 

zwłaszcza dziadków. Pacjenci z udarem mózgu muszą jak najszybciej uzyskać wysokiej 

jakości pomoc medyczną, więc podnoszenie świadomości w zakresie objawów może 

uratować komuś życie. W ramach programu dzieci w towarzystwie trzech emeryto-

wanych Superbohaterów nauczyły się rozpoznawać trzy najważniejsze objawy udaru 

mózgu, łącząc je z numerem 112.                    Koordynator projektu, Monika Papierok 

SUPERBOHATEROWIE PROGRAMU FAST 



Wielu z nas sztuka kojarzy się z wielkimi 

dziełami sztuki, muzeami, galeriami i 

sławnymi artystami. Jednak sztuka ma 

wiele wymiarów i nie jest zarezerwowa-

na tylko dla nielicznych. Nie zdajemy 

sobie sprawy, że wokół nas są twórcy i 

rzemieślnicy, którzy tworzą w zaciszu 

swoich domów. Dziedziny, jakimi się 

zajmują są najprzeróżniejsze. Realizując 

swoje pasje nawiązują do tradycji ludo-

wych lub doskonalą swoje umiejętności 

w innych dziedzinach. Uczniowie klas 

IV Szkoły Podstawowej im. H. M. Góreckiego mogli się o tym przekonać! Na lekcjach plasty-

ki, oprócz działania twórczego, zawsze warto nawiązać do ciekawostek z historii sztuki. Na 

jednych z zajęć, czwartoklasiści mieli okazję zobaczyć jak powstają średniowieczne ikony! O 

procesie ich tworzenia, który niewiele zmienił się od czasów bizantyjskich, opowiedziała Ka-

tarzyna Gembalczyk, która na co dzień pisze ikony. Pani Katarzyna mieszka w Raszczycach. 

Pisaniem ikon zajmuje się od ponad 12 lat. Zaproszona na lekcję plastyki opowiedziała 

uczniom o żmudnym procesie przygotowania deski, roztworach na bazie kleju kostnego, 

materiałach, które są używane, sposobach nakładania farby, łączenia pigmentów żółtkiem 

jajka oraz o złoceniu gotowej ikony, pokazując prawdziwe płatki złota. Oprócz tego mogli 

zobaczyć już gotowe ikony autorstwa pani Katarzyny. Dodatkowo wszystkie informacje były 

poparte faktami z historii sztuki. Czwartoklasiści dowiedzieli się między innymi dlaczego iko-

ny mają takie przenikliwe spojrzenia i co oznaczają tajemnicze napisy, gesty i rekwizyty. Na-

stępnie, pod kierunkiem nauczycielki plastyki, próbowali stworzyć postać anioła. Starali się 

uchwycić charakterystyczne dla ikon elementy twarzy – małe usta, długie nosy i specyficznie 

malowane oczy. By jak najbardziej zbliżyć się do malarstwa bizantyjskiego, podłożem malar-

skim była deska. Czwartoklasiści, mimo lek-

cji na odległość i wskazówek udzielanych 

przez ekran komputera, bardzo 

dobrze poradzili sobie z tym niełatwym za-

daniem, a efekty są wspaniałe! 

Okazuje się, że lekcje plastyki nie są nudne, 

a dzięki nim możemy zapoznać się z twór-

czością nie tylko światowych artystów, ale 

również twórców w obrębie naszej Małej 

Ojczyzny.     

        Ewa Gembalczyk 

LEKCJA PLASTYKI Z IKONAMI 

23 czerwca br., na terenie Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach zorganizowano festyn 

na powitanie lata. Dla wszystkich przybyłych, a szczególnie dla najmłodszych, organizatorzy 

przygotowali mnóstwo atrakcji. Były zawody sportowe, dmuchańce, możliwość przejecha-

nia się wyjątkowymi rowerami czy wspólna zabawa ze strażą pożarną. Nie zabrakło oczy-

wiście słodkich niespodzianek. Tego samego dnia w gaszowickim OKiS-ie pojawił się Mo-

bilny Punkt Szczepień, gdzie każdy chętny mógł przyjąć szczepionkę przeciw covid-19. Do 

wyboru były szczepionki firm Johnson & Johnson oraz Pfizer. Z możliwości zaszczepienia 

się skorzystało w sumie 115 osób, w tym około 30 dzieci. - Bardzo się cieszę z tak dużego 

zainteresowania. To oznacza, że nasi mieszkańcy są świadomi i zdają sobie sprawę, że 

szczepionka jest jedyną skuteczną metodą walki z pandemią - podsumował wójt Paweł 

Bugdol. Dodajmy, że według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia, na 

dzień 17 czerwca - 3947 mieszkańców naszej gminy przyjęło jedną dawkę szczepionki. 

2340 to liczba osób w pełni zaszczepionych, co daje 23,7% wszystkich mieszkańców gminy 

Gaszowice.                     JP 

GASZOWICE POWITAŁY LATO. PRZYJECHAŁ MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ  

Str. 7 



Str. 8 

Wakacje tuż-tuż... to hasło przewodnie spotkania z młodymi czytelnikami, 

które odbyło się z okazji Dnia Dziecka w Bibliotece w Gaszowicach. Po pół-

torarocznej przerwie spowdowanej pandemią oraz licznymi zakazami i naka-

zami udało się zorganizować popołudniowe zajęcia dla czytelników z Czernicy 

i Gaszowic. Czas izolacji przyczynił się do mniejszej aktywności fizycznej oraz 

kłopotów w kontaktach z rówieśnikami, dlatego wartość takiego spotkania 

jest ogromna. Nie dziwi zatem, że z popołudniowego spotkania ucieszyły się 

nie tylko dzieci lecz także rodzice. 

W klimaty wakacyjne wprowadziła nas książka duńskich autorów o wymow-

nym tytule "Z tatą Oli na biwaku". Jest propozycją na nietuzinkową, wakacyj-

ną przygodę. 

Po wysłuchaniu i analizie tekstu był czas na wspomnienia - już odbytych wy-

praw wakacyjnych i snucie marzeń o kolejnych. Swoje fantazje dzieci przelały 

na 10 metrowy arkusz papieru. Zabawa była przednia. Leżąc na podłodze, 

tworzyły wakacyjną podróż. Kiedy wyczerpały twórcze pomysły, do akcji 

wkroczył Kuba Mańka - instruktor sportowy OKiSu  w Gaszowicach i zapro-

sił je do gier i konkursów zespołowych. Zaczęła się prawdziwa zabawa! Boisko wypełniło się okrzykami radości oraz 

dopingiem mobilizującym zawodników poszczególnych drużyn. Po godzinie zajęć ruchowych i zdrowej rywalizacji 

dzieciaki otrzymały poczęstunek oraz zaproszenie do dalszych zajęć. 

Nie tylko wakacyjna przygoda, ale także główna postać, występująca 

w omawianej lekturze, były tematem przewodnim popołudniowego 

spotknia. Na zbliżający się Dzień Ojca, przypadający 23 czerwca, 

dzieciaki przygotowywały upominek z życzeniami dla swoich tatu-

siów. Prace plastyczne uczą pomysłowości i oryginalności. Kreatyw-

ność dzieci nie zna granic i zostanie doceniona w dniu święta taty. 

Ponieważ spotkanie odbywało się 2 czerwca, tuż po święcie  Dnia 

Dziecka,  nie mogło zabraknąć upominków dla uczestników. 

Za nagrody książkowe oraz słodycze dziękuję Stowarzyszeniu Spi-

chlerz, które w ramach projektu "Wiele możliwości jednej społecz-

ności" wsparło inicjatywę bibliotekarek. 

Za użyczenie pomieszczeń, sportowe zajęcia oraz przygotowanie 

poczęstunku dziękuję pracownikom OKiSu w Gaszowicach. 

Czerwiec w bibliotece obfitował też w spotkania z najmłodszymi 

czytelnikami. 

Książnicę odwiedziły dwie grupy przedszkolne "Sówki" oraz 

"Króliczki" z Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka z Gaszo-

wic. Dzieci poznały bibliotekę, dowiedziały się ciekawostek na jej 

temat oraz wzięły udział we wspólnych zajęciach czytelniczych. Pra-

ce plastyczne, które powstały po wspólnej lekturze,  posłużyły do 

stworzenia książki z ilustracjami ich autorstwa. 

Czerwcowe spotkania w BIBLIOTECE owocują zapisami nowych 

CZYTELNIKÓW! 

Sierpień w bibliotekach będzie upływał pod znakiem "Po naukę i 

przygodę". Eksperci bajek będą umilać wakacyjny czas obecnym i 

przyszłym czytelnikom. O szczegółach poinformujemy niebawem. 

Śledź nas na Facebooku oraz na stronie internetowej biblioteki. 

ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW PO DARMOWE KODY UMOŻ-

LIWIAJĄCE ZDALNY DOSTĘP DO KSIĄŻEK ELEKTRONICZ-

NYCH W SERWISIE LEGIMI. 

Biblioteka to miejsce, w którym można znaleźć dobrą lekturę oraz 

kulturalnie i twórczo spędzić czas. ZAPRASZAMY!  

      
E. Kowol, A. Korbel, J. Niemczyńska 

 

ZDOBYWAMY NOWYCH CZYTELNIKÓW I NIE TYLKO . . . !  
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DWIE UMOWY NA OZE PODPISANE 

Gmina Gaszowice była gospodarzem spotkania, podczas 

którego została podpisana umowa na realizację projektu 

"Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska 

naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie 

Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 

Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg". 

Dzięki zawartej umowie, w gminie Gaszowice, w 24 bu-

dynkach mieszkalnych uda się wymienić stare "kopciuchy" 

na kotły na biomasę. Wartość umowy, której realizato-

rem będzie firma FlexiPower Group sp. z o.o. z Pabianic 

to ponad 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie do wymia-

ny kotła wynosi aż 85%! Kilka dni później, w gminie Two-

róg, w ramach tego samego projektu, podpisano umowę 

na zabudowę pomp ciepła c.w.u. i c.o. wraz z c.w.u. Dzięki temu, do 16 września tego roku, w naszej gminie zosta-

nie zainstalowanych 20 pomp ciepła c.w.u. oraz 9 pomp c.o. wraz z c.w.u. Realizatorem zadania także będzie firma 

FlexiPower Group sp. z o.o. Tutaj również dofinansowanie do instalacji wynosi 85% wartości netto. Przedmiotem 

całego projektu jest wykonanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolekto-

rów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących 

do mieszkańców gmin partnerskich. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i 

cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w gminach partnerskich, poprawa jakości powietrza atmosfe-

rycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 
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INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKÓW - OPS 

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

 

 świadczeń rodzinnych na okres od 01.11.2021 do 31.10.2022  

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 01.10.2021 do 30.09.2022  

 

można składać od 1 lipca 2021r. w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 

Emp@tia). 

 

Od 1 sierpnia 2021 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej  

w siedzibie OPS w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1 

 

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczenio-

wy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października br. 

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczenio-

wy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie pra-

wa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 

br. 

 

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 

listopada br., 

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz 

wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia br. 

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  

z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata 

świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.               OPS 
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Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamiesz-

kałych od 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby i obowiązywać bę-

dzie co najmniej do końca czerwca 2022 r. Zawiadomienia o 

zmianie stawki będą przekazywane właścicielom nieruchomości 

w miesiącu lipcu br.  Str. 12 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”. GASZOWICE CZWARTE W POLSCE!  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polskim Alarmem Smogowym opublikowały 

ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec Polski 

może zobaczyć, ile wniosków na wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie. Wśród wszyst-

kich gmin w naszym kraju, Gaszowice uplasowały się na 4 miejscu! 

W tym celu PAS przygotował spe-

cjalną wyszukiwarkę, która dostęp-

na jest na stronie czystepowie-

trze.gov.pl oraz polskialarmsmogo-

wy.pl/ranking. Program „Czyste Po-

wietrze”, którego wartość szacuje 

się na ponad sto miliardów złotych, 

ma na celu wymianę nieefektywnych 

urządzeń grzewczych oraz przepro-

wadzenie termomodernizacji w 

trzech milionach budynków jedno-

rodzinnych. Program wspiera wdra-

żanie uchwał antysmogowych, które 

zakazują użytkowania pozaklaso-

wych urządzeń grzewczych. W naj-

bliższych latach będzie konieczna 

wymiana 2,7 miliona domowych 

urządzeń grzewczych dla wypełnie-

nia wymagań uchwał antysmogo-

wych. 

Opublikowany właśnie ranking 

oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktyw-

ność gmin w pierwszym kwartale bieżącego roku (do dnia 31 marca). 

 

DZIAŁALNOŚĆ GASZOWICKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU 

„CZYSTE POWIETRZE” 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że w dniach 16.07 – 30.07.2021r. punkt konsultacyjno-informacyjny działający  

w ramach programu Czyste Powietrze będzie nieczynny. Zapraszamy do umawiania się na konsultacje i do składania 

wniosków od 2 sierpnia.                      UG 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji 

obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, ośrodek nie będzie miał 

możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i wydania zaświadczenia o dochodach osobie fi-

zycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.  

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa 

rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogło-

szonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie 

później niż do dnia 23 września każdego roku. Wobec powyższego wnioski składane przez osoby posiadające do-

chód z gospodarstwa rolnego będą przyjmowane od 24 września każdego roku.              OPS 

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH S IĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  Z PROGRAMU 

CZYSTE POWIETRZE POS IADAJĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE  

INFORMACJA SOŁTYSÓW 
Zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą dostarczane przez sołtysów.  

W najbliższych dniach pojawią się szczegółowe informacje (na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach 

ogłoszeń) o terminach i miejscach wydawania w/w zawiadomień. 


