
Przedsiębiorcy i producenci kwiatów, którzy nie sprzedali swojego towaru przez 

zamknięcie cmentarzy, mogli zgłaszać się do Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa z prośbą o wsparcie. Miało to pomóc producentom, którzy ponieśli 

bardzo duże straty przez decyzję Rządu o zamknięciu cmentarzy od 31 paździer-

nika do 2 listopada. 

W ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gmina 

Gaszowice bezpłatnie pozyskała około 1000 doniczek z chryzantemami do udeko-

rowania przestrzeni publicznej.  

Chryzantemy ozdobiły tereny w centrum gminy oraz poszczególnych naszych so-

łectw. Transportem oraz udekorowaniem wskazanych miejsc zajęli się pracownicy 

Zakładu Komunalnego w Gaszowicach.            UG 
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - NABÓR TRWA 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste 

Powietrze”. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starego kotła oraz termomodernizację budynku. 

Zachęcamy zainteresowane osoby do kontaktu pod nr tel. 32 43 27 144 lub mailowo pod adresem: 

eko@gaszowice.pl. Więcej informacji o programie na stronie:  

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

Tylko w tym roku w naszej gminie przyjęto już 116 wniosków do programu Czyste Powietrze. 

 

Wykaz informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze: 

 Dane wnioskodawcy, numery PESEL (wszystkich współwłaścicieli, małżonka – jeśli jest wspólność majątko-

wa), adres, nr telefonu, adres email. 

 Numer rachunku bankowego. 

 Pełny numer księgi wieczystej, np. GL1Y/00000002/9  oraz numer działki. 

 Powierzchnia całkowita budynku (m2) oraz powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności go-

spodarczej (jeśli dotyczy) 

 Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub jej zakończenia (w przypadku gdy nie jest znany rok rozpo-

częcia budowy). 

 Wartość podstawy obliczenia podatku wnioskodawcy (pole 113 PIT-37 lub pole 46 PIT-40A) Próg dochodo-

wy wynosi 100 000 zł – powyżej tej kwoty dotacja nie jest udzielana. 

 Kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji? (podać orientacyjną datę) 

 Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane źródło ciepła na paliwo stałe? 

 *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; Powierzch-

nia nowej stolarki zewnętrznej (m2) 

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

*jeśli dotyczy 
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SP GASZOWICE Z MINIS TERIALNĄ DOTACJĄ 

Biblioteka szkolna działająca w Szkole Podstawowej 

im. T. Kościuszki w Gaszowicach jest jedną z placó-

wek, które wnioskowały o wsparcie finansowe na 

zakup książek w ramach Priorytetu 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  

i otrzymały dotację w wysokości 15 000 zł na rok 

2020 (12000 zł pochodzi z budżetu państwa, 3000 

zł budżetu Gminy Gaszowice). Przystąpienie do 

programu jest nie tylko sporym osiągnięciem, ale 

również znacznym wyzwaniem. Partycypacja  

w programie wiąże się nie tylko z zakupem nowo-

ści wydawniczych, ale także z koniecznością prowa-

dzenia działań, które promują i wspierają rozwój 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

W związku  z aktualną sytuacją epidemiologiczną  

w kraju, wcześniej zaplanowane działania muszą 

ulec modyfikacjom. Zatem - część działań będzie 

odbywało się w tradycyjny, stacjonarny sposób, a część inicjatyw zostanie przeniesiona do świata online, a więc na 

stronę internetową szkoły. W ramach działań zrealizowano już ankietę czytelniczą skierowaną do uczniów, Między-

narodowy Dzień Kropki, Dzień Głośnego Czytania - stacjonarnie i online, Dzień Bibliotek Szkolnych czy I Międzyna-

rodowa Edycja V Ogólnopolskiej Akcji „Czytanie na przerwie - bicie rekordu czytania na przerwie”. 

Co czeka jeszcze pasjonatów literatury? Szereg konkursów plastycznych,  fotograficznych i literackich, spotkania z 

literaturą obcojęzyczną i spotkania autorskie w formie online, wystawy tematyczne, Dzień Postaci z Bajki oraz wiele 

innych ciekawych inicjatyw, które w tym momencie niech pozostaną tajemnicą. A co najważniejsze - na półkach 

oczekują również nowości wydawnicze, po które bardzo chętnie sięgają młodsi i starsi.  

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów 

jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 

dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  

(zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadają-

cego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.  

Przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu można złożyć w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePuap /

OPS_Gaszowice/skrytka 

Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczenia udziela Dział Świadczeń Rodzinnych tel: 32 4399601. 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - WYŻSZE DOFINANSOWANIE DLA NAJUBOŻSZYCH  

W związku z ogólnokrajowymi restrykcjami związanymi z walką z koronawirusem, w trosce o zdrowie mieszkań-

ców gminy i pracowników, informujemy że od dnia 4 listopada 2020 r. Urząd Gminy w Gaszowicach wprowadził 

ograniczony bezpośredni dostęp dla Klientów.  

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędy Gminy należy skorzystać z domofonu do-

stępnego przy wejściu głównym lub umówić wizytę telefonicznie. Przed budynkiem została ustawiona skrzynka po-

dawcza do której można wrzucić korespondencję (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) kierowaną do tutejsze-

go Urzędu. Sprawy nie wymagające kontaktu osobistego można załatwiać telefonicznie, poprzez pocztę elektro-

niczną, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę epuap.  

Lista z numerami kontaktowymi oraz adresami e-mail do poszczególnych referatów urzędu gminy znajduje się na 

stronie 7 informatora.  
UG 

URZĄD GMINY GASZOWICE PONOWNIE ZAMKNIĘTY  DLA KLIENTÓW 
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Zakończyła się edycja projektu "ZDROWY TY, PIĘKNA JA - RODZINA NA 102! NATURALNIE". Była to kontynuacja zeszło-

rocznego projektu, który w naszej Gminie odniósł spory sukces – w tym roku było podobnie. Tegoroczny cykl spotkań rozpo-

czął się wizytą naturopaty Pani Kariny Powieśnik, kolejne spotkanie w lesie, które okazało się hitem tegorocznej edycji popro-

wadziła zielarka – Pani Agnieszka Krok, następnie odbyły się ćwiczenia na zdrowy kręgosłup na hali OKiSu, które poprowadziła 

instruktorka fitness – Pani Agata Dziędziel. Po ćwiczeniach na zdrowy kręgosłup przyszła pora na fizjoterapię, o której opowie-

dział fizjoterapeuta – Pan Dominik Pustelnik oraz warsztaty z refleksologii stóp – prowadząca – Pani Sylwia Cytryńska. Z powo-

du pandemii ostatnie dwa spotkania odbyły się online. Pierwsze z nich to tworzenie kosmetyków w domu z Kosmetologiem, 

Panią Martą Tyszko zaś drugie spotkanie to ponowna wizyta Pani refleksolog – Sylwii Cytryńskiej, która tym razem online opo-

wiedziała o refleksologii twarzy i głowy. 

Na każdym ze spotkań uczestnicy otrzymali wiele cennych wskazówek do stosowania w życiu codziennym. Osoby ze 100% 

frekwencją otrzymały nagrody - niespodzianki. Serdeczne podziękowania składamy rybnickiemu CRISowi za owocną współpra-

cę i użyczenie programu do poprowadzenia spotkań online. Dziękujemy wszystkim prowadzącym oraz uczestnikom za Waszą 

obecność. To dzięki Wam wierzymy, że to co robimy ma głębszy sens.        EF 

PODSUMOWANIE REALIZACJ I KOLEJNEGO PROJEKTU 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropi w Polsce  

oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Rybniku. 

ZDROWY TY, PIĘKNA JA - RODZINA NA 102! , FOTORELACJA (STR 4 - 5) 
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BALLADY NA BYFYJU 

Ballady prowincjonalne na śląskim byfyju to projekt re-

alizowany przez nas w 2020 roku w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury "Kultura w sieci". Pro-

jekt składał się z kilku części. Po pierwsze zbieranie lo-

kalnych historii z Czernicy, Pstrążnej i okolic. Opowieści 

te stworzyły trzecią odsłonę "Wspomnień mieszkańców 

Czernicy i Łukowa Śląskiego". Wszystkie części zostaną  

teraz także w formie cyfrowej, dostępnej dla każdego. 

Kolejnym etapem było stworzenie na postawie historii 

zawartych w publikacji przedstawień papierowego Te-

atru na Byfyju. Spektakle stworzyły Katarzyna Chwałek-

Bednarczyk i Patrycja Tomiczek. Każdemu nagraniu 

spektaklu towarzyszy scenariusz lekcji historii, zgodny z 

podstawą programową przedmiotu. Zapraszamy nauczy-

cieli do przetestowania naszych spektakli jako urozma-
icenia zajęć. Scenariusze są dostępne na stronie: 

www.sdlspichlerz.pl      SDL 

Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, któ-

rzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób: 

 w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2, 

 po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izo-

lacji, 

 po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i 

dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741). 

Ważne! Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie 

COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji. 

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-COVID-19-i-wyzdrowiales-oddaj-osocze 

Spełniasz te warunki? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą!  

Pomożesz innym, a sam zyskasz: 

 2 dni wolne od pracy, 

 ulgę za transport kolejowy i transport miejski, 

 pakiet konsultacji medycznej – kardiologa, neurologia, pulmonologa itp. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

ODDAJ OSOCZE I ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ 
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MY MYŚLIMY WIZUALNIE, A TY?  
Uczniowie kl. 6a ze SP im. H. M. Góreckiego w Czernicy 10.11.2020r. udowodnili, że myślą wizualnie, a każdą myśl 

potrafią wyrazić za pomocą rysunku. Wykorzystując możliwości, jakie stwarza nauka zdalna, p. Martyna Somerlik-

Przybyła zaprosiła p. Vitię  Bartošovą Hoffmann na warsztaty online. Z pochodzenia Czeszka, z zawodu nauczycielka 

wychowania fizycznego, a z zamiłowania – liderka i trenerka myślenia wizualnego pokazała dzieciom, jak w prosty i 

zabawny sposób zapamiętywać szybciej, prościej i przyjemniej. Wykorzystując usługę Google Meet uczestnicy spo-

tkania przeprowadzili wideokonferencję, podczas której p. Vitia przybliżyła dzieciom zasady sketchnotingu, czyli 

sporządzania notatek w sposób wizualny. Chociaż może wydawać się to niebywałe, ale do tej formy notowania nie 

potrzeba talentu rysowniczego, wystarczą kartki papieru, kolorowe flamastry oraz odrobina kreatywności. Efekty 

warsztatów można zobaczyć na poniższych zdjęciach. 

Poniżej lista kontaktowa do biur urzędu, z których najczęściej korzystają mieszkańcy: 

 

 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, eko@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. 

DANE KONTAKTOWE DO REFERATÓW URZĘDU GMINY GASZOWICE  

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY. STOSUJ ZASADĘ DDMA+W 

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj 

zasadę DDMA+W, czyli: Dystans + Dezynfekcja + Maseczka + Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe + Wietrze-

nie. 

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to 

podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć 

pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera 

też aplikacja STOP COVID.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej ko-

rzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Przypominamy, że 20 grudnia mija kolejny termin 

wnoszenia kwartalnej (IV kwartał 2020) opłaty za  

gospodarowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. Str. 8 

W dniu 3 października br. Sołtys Czernicy zorganizował wycieczkę do Wisły. Koszt wycieczki udało się zamknąć w 

cenie 7zł/os. Udział wzięli nie tylko mieszkańcy Czernicy, ale całej Gminy. W tym dniu z inicjatywy Marszałka Woje-

wództwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego zorganizowane były Dni Otwarte - "weekend u źródeł "- Wisła 20-

20, czyli Dni Otwarte kilku atrakcji. Wycieczka rozpoczęła się wyjazdem kolejką na szczyt Cieńkowa. Po przerwie 

na kawę, ciastko i grzańca, uczestnicy wycieczki przeszli Grzbietem Cieńkowskim na skocznię im. Adama Małysza. 

Po zwiedzeniu jej zjechali  kolejką krzesełkową w dół. Następnie autokarem udali się do Galerii Sportowej Trofea 

Sportowe Adama Małysza. Później wszyscy mieli czas wolny w centrum Wisły. Można było skorzystać z wolnych 

wstępów do Muzeum Beskidzkiego, wyjazd kolejką na Skolnity oraz przejazd Ciuchcią Wiślańską zwiedzając okolice 

Wisły. 

Część wycieczkowiczów relaksowało się w basenach Hotelu Gołębiewski. Pogoda dopisała, humory również. Wra-

cając do domu zaplanowana została wycieczka w listopadzie do Uniejowa na termy wraz ze zwiedzaniem Zamku, 

ale szalejąca pandemia spowodowała odwołanie listopadowej wycieczki. Ale jak przysłowie mówi: "Co się odwlecze 

to nie uciecze".  Zapraszam do fotorealacji, która znajduje się poniżej.      Adam Mróz 

WYCIECZKA SOŁECTWA C ZERNICA 


