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Gmina Gaszowice planuje złożyć wniosek do konkursu  ogłoszonego 

przez Zarząd Województwa Śląskiego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego (środki UE), na realizację zadania związanego z montażem 

odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Zakres projektu 

obejmował będzie inwestycje związane z zabudową kotłów na biomasę 

(pellet), kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u., ogniwami fotowol-

taicznymi, a także pomp ciepła. Regulamin naboru przewiduje możliwość 

realizacji tylko i wyłącznie jednej instalacji na danej nieruchomości. Przewi-

dywany termin inwestycji to lata 2019 i 2020. Jako, że wniosek złożony 

przez Gminę Gaszowice będzie brał udział w procedurze konkursu, wa-

runkiem realizacji zadania będzie uzyskanie dofinansowania. Zainteresowa-

ne osoby zapraszamy do udziału w spotkaniu organizacyjnym (szczegóły na 

plakacie znajdującym się na ostatniej stronie).   Ciąg dalszy na stronie 6 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

organizuje w dniach  

20.04.2018r. – 25.04.2018r. 

wycieczkę 
 

na Białoruś 
 

W programie wycieczki zwiedzanie: 

Grodno, Lidy, Nowogródek, Jezioro Świteź, Mir, 

Mińsk, Uroczysko Kuropaty, Nieświeża oraz Brzeście. 

 

koszt: 1100 zł od osoby 
 

Zapisy do 20.02.2018r. 

Zaliczka przy zapisie 300 zł, pozostałość 800 zł 

do 31.03.2018r. 

Zapisy w Kawiarni Ośrodka. 

Tel. 32 4305485 lub 608013387 
 

W cenie wycieczki opieka pilota, 3 noclegi w hote-

lach, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, koszt wizy biało-

ruskiej, ubezpieczenie, transport autokarem. 

Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport oraz 

zdjęcie paszportowe potrzebne do uzyskania wizy. 

Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiek-

tów i przewodników lokalnych [40 euro]. 

Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Oś 

Od 1 stycznia 2018r.  na terenie Gminy Gaszowice 

wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Od-

padów (WSSO) obowiązujący na terenie całego 

kraju. 

Co do zasady system który do tej pory funkcjono-

wał na terenie naszej gminy nie różni się zasadniczo 

od tego który będzie obowiązywał od stycznia 

2018.  

Zmiany na które trzeba zwrócić szczególną 

uwagę dotyczą frakcji BIO. Od stycznia do od-

padów BIO (worek brązowy) zaliczamy także reszt-

ki jedzenia i odpadki warzyw i owoców, czyli odpa-

dy powstające w kuchni. Dotychczas odpady te tra-

fiały do kosza z odpadami zmieszanymi. Odpady 

BIO będą obierane 2 razy w miesiącu przez wszyst-
kie miesiące roku. 

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na 

kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompo-

stownika, wyrzuć je do worka na odpady biodegra-

dowalne (BIO).  

Referat Ochrony Środowiska 

Należy wrzucać  Nie należy wrzucać  

odpadki warzywne i 

owocowe (w tym obierki 

itp.) 

gałęzie drzew i krzewów 

skoszoną trawę, liście, 

kwiaty 

trociny i korę drzew 

niezaimpregnowane 

drewno 

resztki jedzenia! 

kości zwierząt 

oleju jadalnego 

odchodów zwierząt 

popiołu z węgla kamien-

nego 

leków 

drewna impregnowanego 

płyt wiórowych i pilśnio-

wych MDF 

ziemi i kamieni 

innych odpadów komu-

nalnych (w tym niebez-

piecznych) 

Ośrodek Kultury i Sportu  
w Gaszowicach zaprasza na 

 

Bal Sylwestrowy 
 
 
 

 
 
 

 
w dniu 31.12.2017 r. 

Początek 19.00 
 

Cena 200 zł od pary. 
Przygrywa DJ Sebi 

 
W cenie biletu pełna konsumpcja. 
 
Zapisy i bilety do nabycia w kawiar-
ni Ośrodka. 

Resztki kuchenne zbierane razem z odpadami zielonymi 

Prawidłowa segregacja  

ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

(worek/pojemnik brązowy) 
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"Kościuszkowcy" z Gaszowic z wizytą u Naczelnika 

W dniach 12-15 października w Krakowie odbywał się I 

Ogólnopolski Zlot Młodzieży Szkół im. Tadeusza Ko-

ściuszki. Impreza wystartowała na Kopcu Kościuszki, 

gdzie zjechali uczniowie ze szkół noszących imię Ko-

ściuszki z całej Polski, aby złożyć hołd Naczelnikowi w 

200. rocznicę jego śmierci. Czterodniowy zlot rozpoczął 

finałowe obchody Roku Tadeusza Kościuszki. Uczestni-

czyła w nim również delegacja przedstawicieli dyrekcji, 

pedagogów, Rady Rodziców oraz uczniów Szkoły Podsta-

wowej im. Tadeusza Kościuszki  z Gaszowic. 

W czwartkowe popołudnie na szczycie kopca powiewały 

flagi Republiki Francji i Stanów Zjednoczonych, a z jego 

wierzchołka aż do samego dołu, spuszczono długą, biało-

czerwoną wstęgę. W ten symboliczny sposób podkreślo-

ny został międzynarodowy charakter uroczystości oraz 

fakt, że Kościuszko jest nie tylko polskim bohaterem 

narodowym, ale obywatelem świata. 

Centralnym punktem zlotu było ogłoszenie wyników 

konkursów na najpiękniejszy mural i najciekawszy film 

inspirowany życiem i dokonaniami Tadeusza Kościuszki. 

Najwyższe laury oraz czek na 1500 zł powędrowały do 

szkoły w Gaszowicach za krótkometrażową etiudę 

"Zejście". Opowiadająca o tajemniczym zniknięciu Na-

czelnika produkcja została zrealizowana przez artystów 

Młodzieżowego Teatru Polskiego – grupy teatralno-

filmowej działającej pod egidą Powiatowego Ogniska Pra-

cy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach przy szkole 

w Gaszowicach, na co dzień dowodzonej przez nauczy-

ciela języka polskiego Andrzeja Wojaczka. Film zdobył 

najwyższe uznanie jury i został zaprezentowany szerokiej 

publiczności na dużym ekranie krakowskiego kina 

„Kijów”. 

W ramach zlotu odbyła się również m.in. miejska gra 

terenowa śladami Tadeusza Kościuszki, spektakl teatral-

ny w kinie „Kijów” w wykonaniu młodzieży z IV LO w 

Krakowie, zasadzenie pamiątkowego platana na krakow-

skich Plantach, zdjęcie z Kościuszką na Rynku Głównym 

w Krakowie i lekcja śpiewania "Wszyscy jesteśmy Ko-

ściuszkami", a w niedzielę uroczysta msza święta w Kate-

drze Wawelskiej i złożenie wieńców w krypcie św. Le-

onarda, gdzie jest pochowany Tadeusz Kościuszko. 

SP Gaszowice 

 

Podziękowanie dla sponsora 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w 

Gaszowicach składa podziękowanie Panu Hen-

rykowi Bugdol właścicielowi firmy Lorken –Tech  

za pomoc  w pracach remontowych przeprowa-

dzonych  na terenie szkoły. 
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16 listopada 2017 r. w Domu Przyjęć „Ewa” w Piecach odbyły się kolejne uroczyste obchody jubileuszy pożycia 

małżeńskiego mieszkańców Gminy Gaszowice z udziałem par obchodzących 65-lecie, 60-lecie,55-lecie oraz 50-lecie 

pożycia małżeńskiego. Wśród obecnych na uroczystości jedna Para - Państwo Maria i Edmund Zdziebczok, obcho-

dziła swoje Żelazne Gody - jubileusz 65-lecia małżeństwa. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem Jubilatów przez 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Halinę Bobrzyk oraz Wójta Gminy Gaszowice Pana Pawła Bugdola. Po 

wręczeniu odznaczeń Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, upominków oraz dyplomów jubilaci zostali zaproszeni na 

uroczysty obiad. Część artystyczną przygotowali uczniowie koła wokalnego Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkol-

nej z Czerwionki-Leszczyn działającego przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Uczniów przygotowała pani Patrycja 

Czeszyk. Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych wspólnych szczęśliwych lat. Przedstawimy listy par obchodzących 

w roku bieżącym swoje jubileusze: 

Spotkanie jubilatów z władzami gminy 

50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

BERGER BRONISŁAW I KAZIMIERA 

BEZUCH RUDOLF I RÓŻA 

CIEŚLIK JOACHIM I MARIA 

FUCHS ERNEST I MARTA 

GASZKA ANTONI I ERNA 

GROS ALFRED I MAŁGORZATA 

KUCHARSKI STANISŁAW I KRYSTYNA 

LACH HENRYK I KRYSTYNA 

LIPKA JAN I MAGDALENA 

MACHNIK TEODOR I GENOWEFA 

MIELIMONKA ROBERT I KORNELIA 

OKULA STEFAN I KINGA 

PAPROTNY BRONISŁAW I IRENA 

PAULUS JERZY I RÓŻA 

SZYMIK JAN I ZOFIA 

WAŁACH JÓZEF I URSZULA 

WIECZOREK JÓZEF I CECYLIA 

WOJACZEK BRUNO I MAGDALENA 

WOŹNIAK KAROL I REGINA 

ZIELEŹNY JOACHIM I MAŁGORZATA 

ŻYDEK JERZY I MAGDALENA    

 

55 – LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

CYRAN ZYGFRYD I ANNA 

DERDAK KAZIMIERZ I MONIKA 

FOJCIK HENRYK I ELŻBIETA 

GEMBALCZYK ZYGMUNT I JADWIGA 

GRZENIA JAN I ERNA 

HALLAS PIOTR I URSZULA 

KIEŚ RUDOLF I HELGA 

KORBEL ERYK I ERYKA 

LAMLA HERMAN I MARIA 

MALERZ ZYGFRYD MAŁGORZATA 

SKUPIEŃ RYSZARD I OLGA 

WIECZOREK ROMAN I DANIELA 

ZAWIONKA JERZY I HILDEGARDA 

ŻYMEŁKA HERMAN I MARIA 

 

60-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

FRANOSZ HENRYK I KRYSTYNA 

KOZIELSKI EUGENIUSZ I MARIA 

 

65- LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO  

ZDZIEBCZOK EDMUND I MARIA 

 

Na zdjęciach: Jubilaci obchodzący 55-lecie (strona 4), Jubilaci obchodzący 50, 60 i 65 lecie (strona 5). Foto: U. Mazurek) 



Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wszystkich przedsię-

biorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) 

korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia 

opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, skła-

dowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi woje-

wództwa. 

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie 

wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzę-

du marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środo-

wiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które 

rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki 

transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkow-

skiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu 

korzystającego ze środowiska. Opłatę ustala się według stawek 

obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska 

miało miejsce. 

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowi-

ska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672). 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania 

sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania 

opłat. 

 Opłaty wnosi się za: 

1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m.in. 

- procesy technologiczne (technologie powodujące emisję do 

powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), 

- przeładunek benzyn silnikowych (stacje paliw za napełnianie 

zbiorników pojazdów) 

- spalanie energetyczne w kotłach (kotłownie, agregaty prądo-

twórcze) 

 -silniki spalinowe (użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, 

ciągników rolniczych, wózków widłowych) 

-chów lub hodowla drobiu. 

2. Pobór wód - z własnych ujęć 

- wody podziemne, powierzchniowe. 

3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m.in. 

- ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody 

opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, 

odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych 

organizmów wodnych. 

4. Składowanie odpadów. 

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania 

ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 których 

półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu 

marszałkowskiego, nie przekracza 400 złotych (od II 

półrocza 2010 r. do II półrocza 2012 r.). Od 1 stycznia 

2013 roku nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów 

korzystania ze środowiska, których roczna wysokość 

wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie 

przekracza 800 zł. 

Przy czym zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty 

nie zwalnia z obowiązku złożenia okresowych wyka-

zów o zakresie korzystania ze środowiska. Szczegóło-

we informacje na nt. opłat za korzystanie ze środowi-

ska można uzyskać w Wydziale ochrony środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. UG 

Opłaty za korzystanie ze środowiska 

Str. 5 
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Dokończenie ze strony 1 

Gmina Gaszowice wystąpi z wnioskiem o dofinansowa-

nie projektu polegającego na zakupie i montażu, instalacji 

z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych, na 

zgłoszonych w projekcie budynkach położonych na tere-

nie Gminy, do realizacji w ramach RPO WSL na lata 20-

14-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 

4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs. 

Dokumenty zgłoszeniowe od zainteresowanych uczestni-

ków, będą przyjmowane w zakresie następujących insta-

lacji odnawialnych źródeł energii: instalacji solarnych, 

instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła 

c.o. + c.w.u., powietrznych pomp ciepła c.w.u. i kotłów 

na biomasę. 

Instalacje OZE oraz ich efekty mogą być wykorzystywa-

ne wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 

Uczestnik ma prawo wyboru jednego rodzaju  instalacji 

OZE. 

Montaż kotłów na biomasę (pellet) możliwy będzie wy-

łącznie w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła 

na paliwa stałe o niskiej efektywności energetycznej 

(węgiel).  

Zakwalifikowanie nieruchomości zgłoszonej możliwe bę-

dzie po pozytywnej weryfikacji technicznej obiektu przez 

firmę upoważnioną przez Gminę Gaszowice. Ostateczna 

decyzja o możliwości montażu zostanie podjęta w trak-

cie weryfikacji technicznej. Weryfikacja techniczna obiek-

tu jest kosztem właściciela budynku i jest to koszt 200 zł. 

W przypadku wyboru powietrznej pompy ciepła c.o. + 

c.w.u. lub kotła na biomasę obligatoryjnie przedłożony 

musi zostać dokument – obliczenie projektowego obcią-

żenia cieplnego budynku wykonany przez firmę upoważ-

nioną przez Gminę Gaszowice lub osobę posiadającą 

stosowne uprawnienia audytorskie (koszt obliczeń—185 

zł). 

W przypadku instalacji solarnej i pompy powietrznej 

c.w.u. zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy 

od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie 

domowym. Planując liczbę, a w konsekwencji powierzch-

nię kolektorów na budynku, bierze się pod uwagę liczbę 

osób zamieszkujących budynek (weryfikacja na podstawie 

deklaracji uczestnictwa w projekcie). 

Koszty instalacji 

Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych 

do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów: 

- co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych zakupu i 

montażu instalacji; 

- kosztów podatku VAT: 

przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji monto-

wanych w budynkach mieszkalnych, w budynkach gospo-

darczych bezpośrednio przylegających do budynku 

mieszkalnego - 8% 

przewidywana stawka podatku VAT dla instalacji monto-

wanych na gruncie oraz w budynkach gospodarczych – 

23% 

- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowa-

niem związanych z eksploatacją instalacji; 

- kosztów naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodze-

nie nie jest objęte gwarancją (np. uszkodzenie będące 

wynikiem nieprawidłowej eksploatacji); 

- w razie ich wystąpienia - dodatkowych kosztów nie-

kwalifikowanych związanych z niestandardowymi warun-

kami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność do-

konania modernizacji istniejących instalacji. 

Zgłoszenia o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji 

z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą składać wy-

łącznie osoby fizyczne będące właścicielami/

współwłaścicielami (użytkownikami wieczystymi/

współużytkownikami wieczystymi) nieruchomości zabu-

dowanej położonej na terenie Gminy Gaszowice, spełnia-

jące łącznie poniższe warunki: 

- efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącz-

nie do celów socjalno-bytowych mieszkańców; 

- osoby nie posiadające na dzień składania dokumentów 

zgłoszeniowych jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi-

nansowych wobec Gminy Gaszowice z tytułu należności 

publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku 

zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo 

do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu; 

- dobrowolnie chcące wziąć udział w projekcie na zasa-

dach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do  udziału w pro-

jekcie prowadzony będzie w terminie od 11.12.2017 r. 

do 22.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice pok. 01 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać: 

osobiście w wersji  papierowej  (oryginalnie podpisanej) 

w pokoju nr 01 (parter) Urzędu Gminy w dni robocze 

(od poniedziałku do piątku) w godzinach urzędowania, 

przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Gaszowice 

ul. Rydułtowska 2, 44-293 z dopiskiem „Odnawialne źró-

dła energii” (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). 

W przypadku współwłasności (współużytkowania wie-

czystego) dopuszcza się możliwość złożenia i podpisania 

kompletu dokumentów przez jednego współwłaściciela 

(współużytkownika wieczystego), po przedłożeniu udzie-

lonego pełnomocnictwa przez pozostałych współwłaści-

cieli (współużytkowników wieczystych). 

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to 

przewiduje Regulamin i/lub, poza powyżej określonym 

terminem, nie będą rozpatrywane. 

Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie 

w następujących etapach: 

 I. formalno – prawnym oraz 

 II. merytoryczno – punktowym. 

Dokładny opis kryteriów opisany został w regulaminie 

naboru. 

Cały regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na 

stronie internetowej gminy www.gaszowice.pl. 

Referat ochrony środowiska 

Projekt OZE w Gaszowicach 
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Sukcesem zakończył się start dziewcząt SP w 

CZERNICY W 1/2 FINAŁU WOJEWÓDZ-

KIEGO w sztafetowych biegach przełajowych. 

Zawody odbyły się na terenach raciborskiego 

parku nad Odrą. Drużyna w składzie: Roksana 

Szweda, Julia Worek, Julia Krakowczyk, Nata-

lia Knura, Agnieszka Strupowska i Karolina-

Gryt, Dominika Łukaszewska (rezerwowa) 

oraz Nikola Żuchowicz (rezerwowa), Amelia 

Kukuczka (rezerwowa) przygotowana przez 

Zenobię Mrozek od początku do końca pro-

wadziła na dystansie 6 x 800m i z ogromną 

przewagą pokonała swoje rywalki. W zawo-

dach brało udział 7 najlepszych szkół naszego 

rejonu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Ra-
ciborza oddała tym razem pałeczkę naszym 

uczennicom, które reprezentowały Rejon -

Racibórz na zawodach wojewódzkich w Ru-

dzie Śląskiej 30.10.17r. 

W tej pięknej sportowej imprezie wzięło 

udział 16 najlepszych drużyn naszego woje-

wództwa. W tym gronie znalazły się po raz 

pierwszy od 15 lat reprezentantki naszej 

szkoły. Najlepszą formę zaprezentowała Rok-

sana Szweda, która podała pałeczkę na znako-

mitej 4 pozycji. Niestety potem drużyna spadła na dalsze miejsca by w efekcie zająć dobre XI miejsce. Na-

sze biegaczki zmierzyły się z najlepszymi, a to już bardzo duży sukces. Są to dziewczynki bardzo ambitne, 

pracowite, pokorne, lubiące rywalizację dlatego też serdecznie im gratulujemy i dziękujemy za ich wspa-

niałą sportową postawę. 

Podczas zawodów rejo-

nowych w Raciborzu 

znakomicie spisali się 

także chłopcy z ZSP w 

Szczerbicach. Drużyna 

w składzie: Mateusz Du-

dek, Kacper Ochojski, 

Łukasz Bąk, Szymon 

Bortel, Wiktor Rasz-

czyk, Karol Skiba , po 

wspaniałej walce na dy-

stansie 6 x 1000 m zaję-

ła III miejsce. Opieku-

nem szczerbickiej druży-

ny jest Bogdan Langer. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim reprezenta-

cjom i życzymy dalszych 

wspaniałych osiągnięć 

podczas kolejnych za-

wodów.                Z.M. 

SUKCES BIEGACZY W SZTAFETOWYCH  
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Opłata za odpady komunalne 
Przypominamy, że 20 grudnia br. kolejny  mija kolejny 

kwartalny termin wniesienia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami.  

Harmonogramy na rok 2018 będą zamieszczone w 

grudniowym numerze Informatora. 


