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Zakończenie lata! 

W dniu 28 sierpnia w Łukowie Śląskim świętowano zakończenie lata!  

Więcej na stronie nr 5. 



Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż: 

od miesiąca sierpnia 2016 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świad-

czeniowy 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 

 w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 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 świadczeniowy złoży 

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

wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada br. 

od miesiąca września 2016 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 01.11.2016 

r. do 31.10.2017 r. 

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

tami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad na-

stąpi do dnia 30 listopada br., 

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

tami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przy-

sługujących za miesiąc listopad  nastąpi do dnia 31 grudnia br. 

 Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do: 

1. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatku 

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

2. zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które ukończyło 18 rok życia,  

dostarcza zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017, w terminie                                 

do 10.09.2016 r. W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek rodzinny lub dodatek nie zostanie wypłacony.                                                                                                                             

            OPS w Gaszowicach 
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Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 

Będąc w chórze „Bel Canto” 

trzeba dobrze zaplanować       

i zorganizować urlop rodzinny, 

gdyż skala występów i koncer-

tów nie pozwala na jakiekol-

wiek rozluźnienie. 

Pierwsze półrocze, które 

przeleciało jak „z bicza strzelił” 

dostarczyło wiele pięknych 

emocji , niezapomnianych 

chwil, ale również i gorzkich 

przeżyć. W lutym zmarł nasz 

nieoceniony kolega, Henryk 

Sieroń, którego pamiętamy 

z solowej partii Jezusa w śpie-

wanych w Niedzielę Palmową 

Pasji. Mimo godnego następcy 

pana Eugeniusza Mandera       

z Krzyżkowic, bardzo nam 

brakowało naszego Henia. 

Chór dalej ćwiczył i występo-

wał: na Gorzkich Żalach        

w Gaszowicach i Górkach Śl., 

na tradycyjnych obchodach      

11 rocznicy śmierci św. Jana 

Pawła II, w wielu Mszach Św. 

okolicznościowych, występo-

wał dla naszych seniorów 

w hali OKiS-u. Były też nieco-

dzienne śpiewania. W kwietniu 

razem z chórem z Czyżowic 

dał piękny koncert w kościele 

Chrystusa Króla, 24 kwietnia 

w gaszowickim kościele      

zabrzmiał po raz 22 koncert 

Pieśni Liturgicznej, który    

bardzo spodobał się słucha-

czom i sympatykom chóru 

„Bel Canto” i zespołu 

„Singers”. Bardzo ciekawym 

przeżyciem było śpiewanie    

na majowej Mszy Św. Odpu-

stowej. Ciemnoskóry biskup    

z Zambii i były proboszcz,      

a wielki przyjaciel chóru –    

ks. Marek Paszek, mogli usły-

szeć specjalnie wyćwiczoną    

na tę okazję afrykańską pieśń 

„A south African Trilogy”.     

W czerwcu na zaproszenie 

szkoły muzycznej z Bruntala, 

która obchodziła 70-

lecie istnienia – chór 

wyruszył do Czech. Już 

do tradycji należą wspól-

ne koncerty z czeskim 

chórem „Bruntal”, orkie-

strą  i solistami.            

W kościele na Ul-

richskim Vrchu, za-

brzmiały także muzyczne 

perły jak: Laudate Domi-

num –      W.A. Mozarta, 

Gloria i Laudamus Te – 

A. Vivaldiego, Salve Regi-

na – Jana   Zacha i wiele 

Słyszycie! Już śpiewają. 

20 września upływa     

termin płatności opłaty       

za gospodarowanie odpa-

d am i  kom un a l nym i            

za III kwartał 2016. 

Informacja 

innych, a wspólny występ 

„trzech tenorów” z Bruntala  

i naszego solisty Mateusza 

Piecowskiego w przepięknym 

utworze „Hallelujah” Leonar-

da Cohena, sprawiły że owa-

cjom nie było końca. Po wy-

stępie       w Czechach przy-

szedł czas na warsztaty mu-

zyczne w pięknym pensjona-

cie „Stasinda Grand” w Buko-

winie Tatrzańskiej. Oprócz 

biesiady i kąpieli w Szaflarach 

były intensywne próby przed 

powiatowymi dożynkami, na 

których chór „Bel Canto”     

z przyjaciółmi      z Czech 

wystąpią. Później miesiąc 

urlopu i… Drodzy Państwo! 

Koniec wymówek, dosyć wa-

howania, weźcie się wreszcie 

z chórem do śpiewania.                                                                                                               

     Chórzystka 
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W dniach 27-28 sierpnia 2016 r. Gmina Gaszowice realizowała projekt "Polubić Europę!" dofinansowany z progra-

mu "Europa dla obywateli". W tym europejskim projekcie udział wzięli przedstawiciele miast i gmin ze Słowacji, 

Czech, Niemiec oraz Polski. 

Wizyta rozpoczęła się od wspólnego powitania, później uczestnicy projektu zwiedzali zamek w Raciborzu. Głów-

nym wydarzeniem projektu były warsztaty, które poprowadziła pani dr hab. Iwona Pawlas - specjalistka z zakresu 

międzynarodowych stosunków ekonomicznych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

Przeprowadzona została również debata, której tematem była solidarność krajów Unii Europejskiej w czasie kryzy-

su migracyjnego.  

Drugi dzień pobytu zagranicznych gości w Polsce, rozpoczął się od zwiedzania zamku w Rudach Raciborskich, na-

stępnie przedstawiciele z Czech, Słowacji i Niemiec razem z mieszkańcami Gminy Gaszowice i Powiatu Rybnickiego 

bawili się na imprezie z okazji Zakończenia lata.  

Całe przedsięwzięcie miało na celu nawiązanie międzynarodowej współpracy, integracji oraz poczucia współodpo-

wiedzialności za politykę UE, szczególnie w kontekście kryzysu migracyjnego. Dziękujemy delegacjom za przybycie   

i mamy nadzieję, że będą miło wspominać czas spędzony w Polsce, w Gaszowicach.           GCI 

Polubić Europę! 

Na zdjęciach foto relacja z projektu „Polubić Europę!” 
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Ciąg dalszy ze strony nr 3 

Zakończenie lata: występy przedstawicieli Mestys Litultovice oraz gwiazdy wieczoru zespołu Łzy 
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Gmina Gaszowice i Mestys 

Litultovice z powodu braku 

partnerów transgranicznych 

po obu stronach granicy nie 

mogły realizować działań zwią-

zanych z pozyskaniem środ-

ków na transgraniczne rozbu-

dzenie wzajemnej współpracy. 

Obie gminy wzajemnie zawią-

zały współpracę przy pomocy 

Sekretariatu Euroregionu 

Silesia z siedzibą w Raci-

borzu co zaowocowało po-

mysłem na wspólny projekt pn 

Poznajmy się! Współpraca 

gmin Litultovice i Gaszo-

wice. Ponadto mieszkańcy 

gmin partnerskich nie posiadali 

bezpośredniej możliwości 

poznania zasobów kulturo-

wych i przyrodniczych obu 

gmin. Współpraca z udziałem 

gości i uczestników z Litul-

tovic i Gaszowic ma na celu 

pogłębienie i wzmocnienie 

relacji z sąsiadami. Poprzez 

przekazanie naszym partne-

rom, jak bardzo cenimy sobie 

doskonale funkcjonującą 

współpracę, pragniemy 

wzmocnić poczucie wspólnoty 

partnerskiej. Pobudzi to nie 

tylko współdziałanie na polu 

kultury, ale także relacji mię-

dzyludzkich. Owocem projek-

tu będą również propozycje 

kolejnych wspólnych działań  

w przyszłości oraz intensyfika-

cja współpracy. Ze względu na 

zbliżone słownictwo i język 

przełamana zostanie bariera    

w kontaktach naszych miesz-

kańców. Docelowa wymiana 

wzajemnych doświadczeń za-

skutkuje w przyszłości nawią-

zaniem wspólnych działań po-

między kolejnymi instytucjami 

i stowarzyszeniami działający-

mi w strukturach partnerów.   

I tak 28.08.2016 r. odbyło 

się Zakończenie lata        

w Gminie Gaszowice, w 

którym wzięli  udział miesz-

kańcy  z gmin Gaszowice        

i Litultovice. Ponadto uczest-

nikami byli mieszkańcy z oko-

licznych gmin Powiatu Rybnic-

kiego. Odpowiedzialnym pod 

względem organizacyjnym za 

przygotowanie działania była 

Gmina Gaszowice przy współ-

udziale: Kół Gospodyń Wiej-

skich - przygotowanie potraw 

z ziemniaków oraz programu 

kulturalnego - ukazanie swojej 

miejscowości na wesoło, soł-

tysów i rad sołeckich odpo-

wiedzialnych za wystrój przy-

gotowanie terenu, stowarzy-

szenia Spichlerz odpowiedzial-

nego za animacje dla dzieci, 

straży i policji - za bezpieczeń-

stwo. Jednym z punktów wy-

darzenia było zaprezentowa-

nie swojej miejscowości        

w formie skeczu lub piosenki 

oraz degustacja potraw przy-

gotowanych z ziemniaków. 

Każdy uczestnik działania 

otrzymał broszurę informacyj-

ną z przepisami potraw ziem-

niaczanych zaprezentowanych 

w trakcie działania oraz krót-

kim opisem gmin wraz z doku-

mentacją fotograficzną. Przed-

sięwzięcie miało na celu poka-

zanie śląskiej kuchni, kultury     

i tradycji. Każdy uczestnik 

imprezy  mógł spróbować 

lokalnego przysmaku jakim 

jest kołacz. W ramach impre-

zy odbyły się występy zespo-

łów: Janusza i Dominiki Żyłka, 

G5 ze Szczerbic, Bartnicky 

Band oraz gwiazdy wieczoru 

zespołu ŁZY. Dla najmłod-

szych uczestników wydarzenia 

przygotowane zostały stano-

wiska animacyjne - zarówno   

w języku polskim, jak i cze-

skim, tak aby uczestnikom 

imprezy móc pokazać dawne 

zwyczaje, obrzędy, tradycje 

obchodzone w Polsce i Cze-

chach. W ramach projektu 

uczestniczyły również zaprzy-

jaźnione gminy ze słowackiego 

miasta Krompachy i czeskiego 

miasta Bruntal oraz niemiec-

kiego Calau. 
Cały projekt jest współfinan-

sowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu 

państwa Przekraczamy Grani-

ce                                  SM 

Zakończenie lata! 
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Gmina Gaszowice planuje w roku 2017 rozpocząć wdrażanie 

kolejnej edycji Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). 

W ramach PONE planowane jest wsparcie finansowe inwesty-

cji związanych z modernizacją źródeł ciepła tj. wymiana starych 

kotłów na nowoczesne kotły spełniające normy i posiadające 

stosowne certyfikaty. Możliwe będzie również pozyskanie do-

tacji na zabudowę instalacji solarnych lub pomp ciepła wyko-

rzystywanych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale 

tylko w przypadku nieruchomości wyposażonych w kocioł 

posiadający certyfikat. Pracę nad PONE rozpoczynamy od 

przekazania ankiety, właścicielom budynków mieszkalnych 

położonych na terenie naszej gminy. Osoby zainteresowane 

otrzymaniem dotacji na inwestycje związane z ograniczeniem 

niskiej emisji w latach 2017-2019, proszone są o złożenia an-

kiety w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gaszo-

wice (parter - pokój 03), do dnia 30 września 2016 roku. Oso-

by, które złożą ankietę będą miały pierwszeństwo udziału       

w PONE. Gmina sfinansuje program z pożyczki zaciągniętej     

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach, w związku z powyższym kwota po-

życzki będzie tożsama z wysokością złożonego przez miesz-

kańców Gminy zapotrzebowania na projekty modernizacyjne, 

w odniesieniu do możliwości finansowych budżetu gminy. Pla-

nuje się, że kwota dotacji na poszczególne działania wyniesie 

5000 zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów danej inwestycji. 

Ponadto w ramach PONE będzie można skorzystać tylko        

i wyłącznie z dotacji do jednej inwestycji. Ankiety dostępne są 

w Referacie Ochrony Środowiska (pokój 03). 

             OŚ 
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W dniach 20, 21, 22 września 2016 r. odbędzie się zbiórka 

odpadów budowlanych. Do odpadów budowlanych zaliczamy 

pozostałości po drobnych remontach. Odpady budowlane 

należy dostarczyć do kontenerów, które będą się znajdowały 

obok Zakładu Obsługi Komunalnej przy ul. Rydułtowskiej 7   

w Gaszowicach. 

Do odpadów budowlanych zbieranych w ramach sys-

temu gminnego zaliczamy: deski drewniane, belki, pane-

le, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toa-

letowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, gruz ceglany, tynkar-

ski, betonowy, styropian, drewno z rozbiórki, płyty kartono-

wo-gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienne i 

drzwiowa, odpady instalacyjne, wszystkie inne frakcje odpa-

dowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych 

czy rozbiórkowych, które nie wymagają zgłoszenia lub po-

zwolenia na budowę wymaganego ustawą Prawo Budowlane. 

Do odpadów budowlanych zbieranych w ramach sys-

temu gminnego nie zaliczamy: odpadów niebezpiecz-

nych, odpadów zawierających odpady niebezpieczne, papy, 

eternitu, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań 

po farbach i rozpuszczalnikach czy olejach samochodowych. 

OŚ 

Wakacje z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Gaszowicach 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszo-

wicach w okresie wakacji 2016 roku 

zorganizował 6 wycieczek krajoznaw-

czych, w których uczestniczyło prze-

szło 300 

osób. Wy-

cieczki zo-

stały zorga-

n i zo wan e 

do Jury 

K r a k o w -

s k o —

C z ę s t o -

chowskiej, 

C z e c h ,  

Bolesławca        

i Legnicy,       

Wie lun i a , 

B y c z y n y      

i Kluczborka, Gór Stołowych oraz 

Nowego Sącza. W każdej wycieczce 

uczestniczył przewodnik, który 

uczestnikom przekazywał wiele infor-

macji o miejscach, które odwiedzali-

śmy i o tych, które po drodze mijali-

śmy. Ośrodek kultury pragnie po-

dziękować uczestnikom wycieczek za 

to, że chcą podziwiać piękno naszego 

kraju i nie tylko. Zapraszamy do 

uczestnictwa   w wycieczkach w roku 

następnym. Program i miejsca na no-

wy rok podamy w terminie później-

szym na początku nowego roku. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszo-

wicach organizuje także wycieczki 

zagraniczne. W kwietniu odbyła się 

wycieczka do Austrii i Niemiec, nato-

miast w październiku odbędzie się 

wycieczka do Włoch. Podziwiać bę-

dzie można atrakcje Włoch od Asyżu 

aż po Sycylię (jest jeszcze kilka wol-

nych miejsc zapraszamy). OKiS 

Chcesz zmienić piec? Złóż ankietę!  

Zbiórka odpadów budowlanych  

Stowarzyszenie U`RWIS zaprasza na  

VI Rodzinny Rajd Rowerowy,  

który odbędzie się dnia 18.09.2016 r. 

Start Rajdu: godz 13:00- boisko OKiS Gaszowice.     

Zakończenie Rajdu ok. godz. 17:00.  

Zapisy pod nr tel. 502304484, 502266021.  

Serdecznie zapraszamy! 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice,  

ul. Rydułtowska 2, Gaszowice tel.: 32/4327 144,  

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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Od dnia 1 maja 2016 r.  
Urząd Gminy Gaszowice jest czynny  

w następujących godzinach: 

poniedziałek – środa od 7:00 do 15:00, 

czwartek od 7:00 do 17:00, 

piątek od 7:00 do 13:00. 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Lichenia w dniach  

10 - 11 września 2016 roku. Koszt – 180 zł/osoba. 

W cenie: przejazd, ubezpieczenie, nocleg, 2 obiady,  

śniadanie. 

Zapisy pod nr tel. 506756723 lub w Ośrodku Kultury    

i Sportu w Gaszowicach.  

Trzecią ratę podatku od nieruchomości i podatku  

rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w następują-

cych terminach i miejscach: 

Czernica 

13.09.2016 w godz. 9-13,  

14 - 15.09.2016 w godz. 9-13 i 15-19 w Ośrodku       

Kultury Zameczek. 

Gaszowice 

12 - 15.09.2016 w godz. 8-18 w OKiS Gaszowice. 

Łuków Śląski 

13 - 15.09.2016 w godz. 16-19 w OSP w Łukowie Śl. 

Piece 

13 - 15.09.2016 w godz. 9-11 i 15-17 w świetlicy          

w Piecach. 

Szczerbice 

13 - 15 w godz. 10-16 w OSP Szczerbice. 

Komunikat Sołtysów 

Co słychać w bibliotece? 

Bibliotekę często odwiedzają rodzice, 

babcie w towarzystwie swoich pociech i 

wnuków. Zanim opiekun wypożyczy lub 

zwróci książkę, dzieci zaczynają się nu-

dzić. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwa-

niom i choć na chwilę zająć uwagę dziec-

ka, w Bibliotece urządziliśmy Kącik Malu-

cha. To dla rodziców, którzy mając pod 

okiem swoje dzieci chcieliby załatwić 

sprawy w bibliotece. W Kąciku Malucha 

czekają: książki, puzzle, gry, malowanki i 

kredki, maskotki oraz specjalne mebelki.  

Zapraszamy wszystkie dzieci pod opieką 

rodziców w godzinach pracy biblioteki. 

Dziękujemy, wszystkim czytelnikom i nie 

tylko, za gry, pluszaki, kolorowanki. A 

jeśli posiadacie państwo w domu książki, 

zabawki, pluszaki, puzzle – i nikt z nich 

nie korzysta można przynieść do biblio-

t e k i  –  d z i ę k u j e m y . 

    Pracownicy biblioteki 


