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WYMIEŃ STARY PIEC I ZGARNIJ DOTACJĘ  

PAMIĘTAJ O WYMIANIE KOTŁA 
 

Termin wymiany źródła ciepła zależy od czasu jego 

użytkowania: kotły eksploatowane powyżej 10 lat 

trzeba wymienić do końca 2021 roku, kotły użytko-
wane 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 wymie-

nić do końca roku 2027. 

Od kwietnia br. rozpoczęła się realizacja PONE na lata 

2020 –2022, gminna dotacja do wymiany kotłów w ro-

ku bieżącym wynosi 3 tys. zł. W pierwszej kolejności 

kontaktujemy się z mieszkańcami, którzy złożyli nam 

ankietę inwentaryzacyjną, w której zaznaczyli rok 2020 

jako planowany termin wymiany źródła ciepła. Aby zo-

stać włączonym do programu, po złożeniu ankiety, nale-

ży oczekiwać na pismo z Urzędu Gminy, które wskaże 

jakie dokumenty należy dostarczyć aby podpisać umo-

wę i następnie rozpocząć inwestycję. Wymiany kotłów, 

które zostały zrealizowane przed zawarciem umowy  

z Gminą Gaszowice, nie będą finansowane. Projekt jest 

realizowany w rocznych edycjach i po podpisaniu umo-

wy instalacja nowego źródła ciepła musi być wykonana 

do 15 listopada danego roku kalendarzowego. 

Dotacja z gminnego PONE to nie jedyne źródło finan-

sowania wymiany pieca, dodatkowo można składać 

wniosek do programu „Czyste powietrze”, a także odli-

czyć ten wydatek od podatku tzw. ulga termomoderni-

zacyjna. 

Osoby zainteresowane wymianą kotła z dopłatą gminną 

jeszcze w roku 2020 zachęcamy do składania ankiet 

inwentaryzacyjnych. O przyznaniu dotacji (podpisaniu 

umowy) decyduje termin złożenia ankiety, a następnie 

dostarczenie kompletu dokumentów wynikających  

z Regulaminu PONE.  

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami 

referatu ochrony środowiska tel. 32/ 4327144, e-mail: 

gci@gaszowice.pl.                            UG

W 7 obwodach wyborczych w gminie Ga-

szowice, zwyciężył, zarówno w I i II turze 

wyborów - Andrzej Duda. Frekwencja wy-

borcza w dniu 12 lipca br. wyniosła 66,72 

proc., a swoje głosy na terenie naszej gminy 

oddało 4913 osób.  Na  urzędującego aktual-

nie prezydenta Andrzeja Dudę zagłosowało 

2832 co stanowiło 57,64% głosów, natomiast 

Rafał Trzaskowski otrzymał 2081 co stano-

wiło 42,36% głosów.  

Szczegółowe wyniki wyborów dla poszcze-

gólnych komisji wyborczych z terenu Gminy 

Gaszowice znajdują się na stronie interneto-

wej Państwowej Komisji Wyborczej: https://

wybory.gov.pl/.         UG 

WYNIK I WYBORÓW PREZYDENCKICH 2020 



Str. 3 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNICY  

Klasa 2b w roku szkolnym 2019/2020 

realizowała innowację pedagogiczną pod 

hasłem: CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI 

SPOD CHMURKI. Był to ogólnopolski, 

wspaniały projekt, dzięki któremu 

uczniowie mogli się zagłębić w cudowny 

świat literatury dziecięcej. Wszystkim 

dzieciom i ich rodzicom należą się wiel-

kie brawa za niesamowite pomysły, kre-

atywność i wyobraźnię. Ostatni moduł 

projektu realizowaliśmy zdalnie, ale to 

nie przeszkadzało w doskonaleniu umie-

jętności czytania oraz świetnej zabawie. 

Było ciekawie, wesoło i kolorowo. 

Uczniowie z zainteresowaniem i zaanga-

żowaniem pracowali nad kolejnymi za-

daniami projektu. Jak zawsze starali się, 

by jak najlepiej wypaść i aktywnie 

uczestniczyć w innowacji. Jestem dumna 

ze swoich wychowanków i dziękuję im 

za wspaniałe prace, za wspólną eduka-

cyjną przygodę w rozwijaniu umiejętno-

ści czytania i kształtowania nawyku ob-

cowania z książką. Za wsparcie i zaanga-

żowanie jestem wdzięczna rodzicom 

drugoklasistów. Bez nich, w obecnej sy-

tuacji, niemożliwa byłaby realizacja 

przedsięwzięcia.            Bożena Papierok 

Od lipca br. pasażerowie komunikacji 

autobusowej (rybnicki ZTZ) mogą pla-

nować swoje podróże korzystając 

z wyszukiwarki jakdojade.pl. Jest ona do-
stępna w  wersj i mobilnej oraz 

na komputer. Aplikacja dostępna jest  

w sklepach Google Play i App Store.  

Jakdojade.pl - to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej, ułatwiająca podróżowanie. 

Usługa umożliwia dostęp do kompleksowej i pełnej informacji pasażerskiej prezentowanej w użyteczny 

i przyjazny sposób. Z rozwiązania miesięcznie korzysta kilka milionów osób. Aby skorzystać należy 

wskazać punkt początkowy oraz cel podróży. Na podstawie tych danych system określa odpowiednią 

trasę, szacowany jest czas dojścia do przystanku, numery linii wraz z godzinami odjazdu oraz przesiadki. 

W informacjach o trasie przejazdu uwzględnione są również prowadzone roboty drogowe.   

                      UG 

APLIKACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH AUTOBUSAMI Z TZ - „JAK DOJADE” 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach informuje, że od 15 

maja 2020 r. przyjmowane są wnio-

ski w nowej odsłonie programu 

Czyste Powietrze. Wprowadzone w 

wersji 2.0 Programu zmiany, m.in. 

znacznie upraszczają i skracają pro-

ces przyznawania dotacji, zmieniają 

ich wysokość oraz kryteria docho-

dowe wniosku. Skracają też czas 

rozpatrywania wniosku o dofinanso-

wanie z 90 do 30 dni. 

Informacje o programie Czyste PO-

WIETRZE znajdują się na stronie 

internetowej: 

 

czystepowietrze.gov.pl 

 

W ramach porozumienia między 

Gminą Gaszowice a WFOŚiGW w 

Katowicach, mieszkańcy naszej gmi-

ny mogą uzyskać pomoc pracownika 

Urzędu Gminy w procesie składania 

wniosków do programu Czyste Po-

wietrze. 

Wykaz informacji i dokumentów 

niezbędnych do złożenia wniosku w 

programie Czyste Powietrze: 

1. Dane wnioskodawcy, numery 

PESEL (współwłaścicieli), adres, nr 

telefonu, adres email. 

2. Numer rachunku bankowego. 

3. Pełny numer księgi wieczystej, np. 

GL1Y/00000002/9  oraz numer 

działki. 

4. Powierzchnia całkowita budynku 

(m2) oraz powierzchnia wykorzysty-

wana na prowadzenie działalności 

gospodarczej (jeśli dotyczy) 

5. Rok uzyskania zgody na rozpo-

częcie budowy lub jej zakończenia 

(w przypadku gdy nie jest znany rok 

rozpoczęcia budowy). 

6. Wartość podstawy obliczenia 

podatku wnioskodawcy (pole 113 

PIT-37 lub pole 46 PIT-40A) 

7.*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; Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2) 

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

9. *Jeśli kocioł jest już zamontowany, do wniosku należy załączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 

klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz normy Ekoprojekt. 

*jeśli dotyczy 

W celu umówienia spotkania bądź sporządzenia wniosku (wtorki i czwartki) prosimy o kontakt pod nr tel. (32) 43 27 144 lub 

mailowo pod adresem: eko@gaszowice.pl                   UG 

CZYSTE POWIETRZE W NOWEJ ODSŁONIE 
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W sobotę 27 czerwca panie  

z KGW  Szczerbice gościły  w Ra-

dio Silesia. Przez trzy godziny wraz 

z redaktorami Markiem Malarzem 

Biesiadnym i Tomaszem Nawałą 

uczestniczyły w audycji „Weekend  

z Gwiazdą”, gdzie opowiadały  

o działalności koła. Panie przywio-

zły ze sobą ciasto, którym poczę-

stowały pracowników radia. W śro-

dę 15 lipca spotkaliśmy się na 

wspólnym grillu w naszej wiejskiej 

altance.   Po długiej przerwie wszy-

scy cieszyli się ze  spotkania, było 

gwarno i wesoło. Była okazja do 

rozmów i wspólnego śpiewu w mi-

łej atmosferze. 
Janina Strzelec 

WIEŚCI Z KGW SZCZERB ICE 

W lipcu br. ruszył długo wyczekiwany remont czernickiego 

„Zameczku”. Perła architektoniczna znajdująca się na terenie gminy 

Gaszowice tj. XIX-wieczny pałac zlokalizowany w czernickim parku 

przy ul. Wolności, odzyskuje swój dawny blask. Od początku wakacji 

trwają w nim prace remontowo-konserwatorskie. 

Zakres prac, które zostaną wyko-

nane jest następujący: wymiana 

stolarki okiennej, naprawa stro-

pów, rekonstrukcja posadzek, re-

nowacja drzwi oraz parkietów, 

wykonanie boazerii, naprawa kon-

strukcji dachu. Odświeżone zosta-

ną też mury pałacu. Wartość inwe-

stycji to ponad półtora miliona 

złotych, z czego Ministerstwo Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 250 tysięcy 

złotych dotacji, a reszta kwoty pochodzi z budżetu gminy 

Gaszowice.  Zgodnie z planem remont powinien się za-

kończyć w październiku br.  Wykonawcą zadania jest 

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ERBUD  

Sp. z o.o. z Rybnika.         UG 

CZERNICKI ZAMECZEK W REMONCIE  
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UŁATWIONY KONTAKT Z URZĘDAMI - REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH 
Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr 

Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z  rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwo-

wych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowol-

ne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć. 

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędni-

ków z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą bowiem z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym 

się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia 

(np. 500+).                      UG 
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ZNIESIENIE NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM (25 .07 .2020) 

Więcej kibiców na trybunach 

Zwiększy się liczba kibiców, którzy będą mogli wejść na stadiony. Publiczność będzie mogła zająć do 50 proc. 

miejsc na obiekcie. 

Nowe rozwiązanie dotyczy stadionów, basenów, boisk i wszystkich miejsc przeznaczonych dla publiczności na 

terenie obiektów sportowych, w tym w halach sportowych. 

Konferencje, targi, wystawy – 1 osoba na 2,5 m2 

Zmniejszenie obostrzeń obejmie także branżę eventową. Obniżony zostanie maksymalny limit uczestników tar-

gów, wystaw, kongresów, czy konferencji – na 1 osobę przypadać ma 2,5 m2. Do tej pory było to 4 m2. 

Dodatkowo zniesiony zostanie limit 150 osób uczestniczących w tego typu wydarzeniach. Targi, czy kongresy 

odbywają się zazwyczaj w dużych obiektach, często również ze strefami w przestrzeni otwartej. Co istotne, ich 

uczestnicy są w pełni identyfikowalni na wypadek pojawienia się ewentualnych zakażeń. 

Baseny i aquaparki – zmiany w limitach osób 

W przypadku basenów (krytych i na powietrzu) nie będzie ograniczenia liczby uczestników. Pozostanie ono 

jednak w aquaparkach. W wodnych parkach rozrywki będzie obowiązywać limit do 75 proc. obłożenia obiektu. 

Na basenach publiczność będzie mogła zajmować co drugie miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie). 

Imprezy artystyczne i rozrywkowe 

Od 25 lipca 2020 r. zniesiony zostanie obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach i na imprezach 

artystycznych i rozrywkowych, które odbywają się w pomieszczeniach. Dotyczy to zatem klubów muzycznych, 

sal widowiskowo-sportowych, a także amfiteatrów oraz muszli koncertowych. 

Mniejszy dystans społeczny 

Dystans społeczny zostanie skrócony. Dotychczas wymagana odległość od innych osób, jaką trzeba było zacho-

wywać w przestrzeni publicznej, wynosiła 2 metry. Od 25 lipca będzie to 1,5 metra. Jeśli nie będziemy mogli 

zachować dystansu w otwartej przestrzeni, pamiętajmy o zasłonięciu nosa i ust! 

Dbajmy o siebie i innych 

Sytuacja związana z COVID-19 w Polsce jest ustabilizowana, jednak epidemia trwa nadal i dlatego nie wszystkie 

ograniczenia zostały zniesione. W dalszym ciągu należy utrzymywać dystans społeczny, pamiętać o zakrywaniu 

nosa i ust w przestrzeni publicznej oraz często myć lub dezynfekować  ręce. 

Pamiętajmy o nowych nawykach – z myślą o sobie i bliskich!      Źródło: www.gov.pl 

To  zakończenie przejdzie niewątpliwie do historii. 

26 czerwca br. uczniowie szkoły podstawowej w Czernicy odebrali swoje świadectwa. Nie byłoby w tym nic nad-

zwyczajnego, gdyby nie szczególne okoliczności wydarzenia. 

Ktoś niezorientowany w temacie mógłby pomyśleć, że uczniowie zaplanowali zbiorowy napad na szkołę,  ponieważ 

pojawili się w maseczkach i rękawiczkach. Do tego przybyli w małych grupach po jednej albo dwie mniejsze klasy  

i po otrzymaniu świadectwa opuszczali szkołę wyjściem ewakuacyjnym, często z wypakowanymi plecakami. To jed-

nak nie był napad, tylko z powodu zagrożenia wynikającego z koronawirusa, przykra konieczność. Uczniowie przy-

chodzili do szkoły klasami i tak, że nie spotykali wychodzących kolegów z poprzedniego oddziału. Wszyscy musieli 

obowiązkowo zdezynfekować ręce, niektórzy dodatkowo mieli rękawiczki. Na hali zachowywano odpowiedni od-

stęp. Największym wyzwaniem było powstrzymywanie się od podawania ręki podchodzącym po świadectwo 

uczniom przez dyrektora i wychowawcę. 

Mimo takich obostrzeń zakończenie roku szkolnego było uroczyste i miłe. Na hali sportowej, na którą w odstępach 

półgodzinnych przybywały kolejne klasy, oczekiwała Pani Dyrektor Iwona Witek i wychowawcy wyznaczonych klas. 

Piękna dekoracja przypominała o tym, że nadeszły wakacje, a stoły uginały się pod ciężarem nagród za wzorową na-

ukę, świetne wyniki w konkursach, stuprocentową frekwencję i sukcesy sportowe w klasie szóstej. Uczniowie, któ-

rzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, jak co roku zostali specjalnie uhonorowani nagrodami i gratulacjami. Tym 

razem i inni uczniowie otrzymali swoje świadectwa i pochwały od Pani Dyrektor. Uśmiechnięte wychowawczynie, 

stęsknione za swoimi podopiecznymi, składały gratulacje i życzyły uczniom spotkania się z nimi we wrześniu. 

Było dostojnie, przyjemnie i uroczyście. Na zdjęciach wprawdzie uczniowie stoją zamaskowani, ale śmiejące się oczy 

świadczą o tym, że dzień był radosny, jak co roku. 

Życzymy naszym uczniom wspaniałych wakacji i DO ZOBACZENIA we wrześniu! 

                A. Tkocz 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO INNE NIŻ WSZYSTKIE 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Przypominamy, że 20 września mija kolejny termin 

wnoszenia kwartalnej (III kwartał 2020) opłaty za  

gospodarowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. Str. 8 


