
Z początkiem stycznia 2021 Urząd Gminy Gaszowice, rozpocznie rozsyłanie  

wniosków do programu ograniczania niskiej emisji. Właściciele nieruchomości 

którzy złożyli w tutejszym Urzędzie ankiety inwentaryzacyjne ze wskazaniem in-

westycji w roku 2021, otrzymają informację wraz z kompletem dokumentów, 

które należy złożyć aby zawrzeć umowę na wymianę źródła ciepła. Rozpatrywana 

będzie tylko kompletna dokumentacja tj. wypełniony wniosek podpisany przez 

wszystkich właścicieli nieruchomości, kosztorys planowanej wymiany, opinia ko-

miniarska oraz certyfikaty nowego źródła ciepła (np. kocioł węglowy - 5 klasa, 

ekoprojekt, klasa energetyczna co najmniej „B”). Inwestycje muszą być rozliczone 

do 15 listopada 2021. Wydatki można ponosić nie wcześniej niż w dniu podpisa-

nia umowy.                 UG 
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CZAS PODSUMOWAŃ 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice, 

kończy się rok 2020. Rok bardzo odmienny od tego co sobie wyobrażaliśmy, w trakcie którego musieliśmy zmie-

rzyć się z życiem w nowej rzeczywistości, z szeregiem pewnych nowych zasad w naszym codziennym funkcjonowa-

niu. Jako osoba, która doświadczyła i przeszła chorobę COVID-19 chciałbym Państwa bardzo prosić o przestrzega-

nie restrykcji jakie zostały na nas nałożone. To nie tylko w Polsce, ale także w Europie, jak i na całym świecie, ludz-

kość mierzy się z niebezpieczeństwem jakie niesie ta niezmiernie zaraźliwa choroba. To w dużej mierze od nas zale-

ży kiedy w końcu ten dziwny okres dobiegnie końca i zaczniemy żyć tak, jak to jeszcze miało miejsce na początku 

tego roku. 

Pandemia koronawirusa nie miała jednak większego wpływu na inwestycje przeprowadzone w naszej gminie. Zapla-

nowane w budżecie zadania na ten rok zostały zrealizowane. Zakończył się od wielu lat oczekiwany remont zabyt-

kowego ośrodka kultury „Zameczek” w Czernicy. Gmina zainwestowała około 1,5 mln zł, dodatkowo pozyskano 

250 tysięcy zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto podkreślić, że remont ten był niezbędny 

aby dalej ośrodek kultury mógł tak prężnie i co najważniejsze, bezpiecznie działać z myślą o naszych mieszkańcach. 

W przyszłym roku planowane jest dokończenie tej inwestycji. Zakres prac będzie obejmował odnowienie elewacji 

oraz remont pokrycia dachowego. Jeśli uda się uzyskać środki pozabudżetowe będziemy chcieli wyremontować 

także miejsca parkingowe przy ośrodku. 

Kolejną już od lat planowaną inwestycją, która ostatecznie zostanie ukończona w przyszłym roku jest budowa kana-

lizacji sanitarnej w Gaszowicach. To niezwykle trudne zadanie, finansowane było ze środków unijnych w kwocie 1,6 

miliona złotych, a w 750 tysiącach złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w formie pożyczki udzielonej Naszej Gminie. By otrzymać dofinansowanie gmina musiała opracować projekt dla 

tego zadania, który uwzględniał wykonanie sieci kanalizacyjnej tylko dla tych nieruchomości które znajdują się na 

obszarze aglomeracji tj. spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika RLM, stąd też pewne gospodarstwa 

domowe nie mogły zostać uwzględnione w tym projekcie. Gmina pozyskała na przyszłe lata środki w kwocie 2 mln 

złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które przeznaczy na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej 

w Czernicy przy ulicy Wolności (od granicy z Rydułtowami). 

Wymiana kotłów węglowych na gazowe w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Gaszowicach to zadanie zrealizowane 

w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa. Chciałbym przypomnieć, że instalacja ta ogrzewa 10 budynków uży-

teczności publicznej w centrum Gaszowic. Koszt dostosowania kotłowni komunalnej do stosowania paliwa gazowe-

go to wydatek rzędu 400 tysięcy złotych. To kolejny duży krok Gminy Gaszowice w walce z niską emisją i smogiem. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach zainstalowano ekologiczny kocioł węglowy oraz naprawiono 

poszycie dachowe na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji tech-

nicznej i projektem gazyfikacji naszej Gminy. W tym roku przeznaczyliśmy na wymianę indywidualnych źródeł ciepła 

na ekologiczne ponad 300 tysięcy złotych, zrealizowano 106 inwestycji. W przyszłym roku planujemy w związku z 

dużym zainteresowaniem przeznaczyć na ten cel 1 mln zł. Projekt Odnawialnych Źródeł Energii realizowany z gmi-

nami partnerskimi powinien w przyszłym roku wejść w fazę wykonawczą, zakładamy, że uda się nam ruszyć z inwe-

stycjami już w 2 kwartale 2021 roku. Ponad 170 gospodarstw w gminie zostanie wyposażonych w różne ekologicz-

ne źródła ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne na łączną kwotę ok 3,5 mln zł. 

W dalszym ciągu, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach pomagamy 

mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków do rządowego programu Czyste Powietrze. Jednocześnie Urząd Gminy 

Gaszowice jest punktem, w którym przyjmowane są wnioski mieszkańców Naszej Gminy do w.w programu. 

W ostatnim czasie sporządzony został akt notarialny zakupu nieruchomości w Piecach przy ulicy Fabrycznej tzw. 

„fabryki”. Obiekt ten zakupiliśmy za 825 tysięcy zł, a środki na to przedsięwzięcie otrzymaliśmy z Rządowego Fun-

duszu Inicjatyw Lokalnych. W przyszłości planowana jest adaptacja tego obiektu na potrzeby budynku mieszkalnego. 

Dużym sukcesem dla Gminy Gaszowice jest dofinansowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Szczerbicach. Gmina z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych otrzymała na ten cel niebagatelną kwotę 3,5 

mln złotych !!!! Za tę kwotę będziemy mogli praktycznie w 100% zrealizować to przedsięwzięcie. 

Po świętach strażacy z OSP Gaszowice powitają nowy wóz bojowy. Ten, można powiedzieć prezent świąteczny, 

został w 96% (800 tyś złotych) sfinansowany ze środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości przy Minister-

stwie Sprawiedliwości. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Aktywności Lokalnej pn. „Wiele możliwości jednej społeczności” 

pozyskał środki w wysokości 808 tysięcy złotych. W ramach projektu tworzone będą projekty i programy pomoco-

we odpowiadające na aktualne potrzeby poszczególnych społeczności lokalnych oraz grup społecznych. Działania 

projektowe będą skupiać się wokół "Zameczka" w Czernicy. 

Gmina jak co roku inwestuje w remonty dróg gminnych poprawiając ich stan. Zadania te są bardzo kosztowne w 
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związku z czym wszystko prowadzone jest etapowo. 

Do każdego klubu piłkarskiego zakupiliśmy traktory ogrodowe do koszenia trawy, a boisko boczne LKS Zameczek 

Czernica zostało oświetlone. 

W dalszym ciągu będziemy dbali o estetykę wszystkich sołectw. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość w tym trudnym czasie. Razem z pracownikami urzędu, dyrek-

torami szkół i przedszkoli, przedstawicielami różnych grup społecznych staraliśmy się być zawsze dla państwa dys-

pozycji i staraliśmy się na bieżąco rozwiązywać istniejące problemy. 

Miliony złotych pozyskane prze Gminę w tym roku to zasługa wielu osób. 

Z tego miejsca chciałbym podziękować pracownikom urzędu i jednostek urzędu gminy Gaszowice oraz radzie gmi-

ny i sołtysom. Serdecznie dziękuję za wsparcie i współpracę Wiceministrowi Sprawiedliwości, Posłowi na Sejm RP 

Panu Michałowi Wosiowi, Posłowi na Sejm RP Panu Bolesławowi Piecha, Senatorowi Panu RP Wojciechowi Piecha, 

Wojewodom oraz Marszałkom Województwa Śląskiego, a także wszystkim tym, którzy współpracowali i przyczynili 

się do dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. 

Paweł Bugdol, Wójt Gminy Gaszowice 

Czernickie przedszkole Bajkowe 

Wzgórze corocznie z organizacją 

UNICEF świętuje Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka. Dzieci, Ro-

dzice, Nauczyciele i cała społecz-

ność przedszkolna bierze udział  

w obchodach Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka wspólnie    

z UNICEF. To szczególny dzień,  

w którym oczy wszystkich skiero-

wane są na dzieci i ich prawa. 20 

listopada dzieci, młodzież, a także 

dorośli jednoczą się w działaniu   

i podejmują inicjatywy, których 

celem jest okazanie solidarności  

z najmłodszymi na świecie, których 

prawa nie są respektowane. Nasza 

przedszkole aktywnie włączyło się 

także w pomoc dzieciom w Jeme-

nie. Rocznica uchwalenia Konwen-

cji o prawach dziecka, dokument,  

który w 1989 roku przyjęła Orga-

nizacja Narodów Zjednoczonych, to radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. To wspaniała okazja, aby przypo-

mnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, 

aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa są drastycznie 

łamane, bądź nie są przestrzegane. Ten rok szkolny jest szczególny. Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, a tak-

że wyzwania wynikające z procesu edukacji zdalnej, uniemożliwiają zorganizowanie uroczystych obchodów rocznicy 

uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak przedszkolaki i nauczyciele nie zapominają o tym dniu i realizują 

aktywności, które mają zwrócić uwagę odbiorców na prawa dzieci, zwłaszcza tych w Jemenie – kraju, w którym od 

lat trwa największy kryzys humanitarny XXI wieku. Najbardziej bezbronnymi ofiarami są dzieci. Tracą zdrowie, ży-

cie i szansę na szczęśliwe dzieciństwo. Polskie  przedszkola nie pozostają obojętne na los dzieci w Jemenie i włączają 

się w pomoc organizowaną przez UNICEF. Do akcji przystąpiła także nasza placówka i najstarsze dzieci - Słoneczka 

przyszły w tym dniu w  niebieskich ubraniach  i w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z 

UNICEF, udały się  na zajęcia do pobliskiej szkoły językowej, a tam w ciekawy sposób odbyły wspólną podróż po 

Jemenie,  na końcu rozwiązały quiz  o prawach dziecka.   

Dodatkowo cała społeczność przedszkolna włączyła się w pomoc  jemeńskim dzieciom, ofiarując dobrowolny datek 

pieniężny. Została zorganizowana zbiórka, a uzbieraną kwotę 415 zł  przekazaliśmy na konto UNICEF, przez co 

czernickie przedszkolaki przekonały się, że życie jest po to, aby dawać jak najwięcej innym.  

Koordynatorka projektu, Agnieszka Kukuczka 

POMOCNICY Z BAJKOWEGO WZGÓRZA 
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W ostatnim czasie zauważono na terenie Gminy Gaszowice niepokojące działania, które właściciele działek podej-

mują w celu zasypania nierówności terenu swoich nieruchomości. Podobnie rzecz się ma z nadsypywaniem terenu. 

Takie działanie jest niejednokrotnie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, a właściciele działek narażają się 

na poważne konsekwencje. 

W przypadku działania związanego z nadsypywaniem terenu lub zasypywaniem „dziur” lub innych „niedoskonałości 

terenu” konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Trzeba pamiętać, że materiał nie pochodzący z terenu 

działki, czyli nie wydobyty np. z budowy fundamentu, a przywieziony z zewnątrz jest odpadem w rozumieniu ustawy 

o odpadach. Przepis art. 2 tejże ustawy daje nam możliwość wykorzystania m.in. niezanieczyszczonej gleby i innych 

materiałów występujących w stanie naturalnym wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że ma-

teriał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych na terenie na którym został wydobyty. Z przepisu tego 

jasno wynika, że materiał przywieziony z zewnątrz nie spełnia tych warunków. 

Minister Środowiska w rozporządzeniu w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki orga-

nizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku określił rodzaj i niewielką ilość odpadów dopuszczonych do zagospodarowania na działce. 

Jakie zatem odpady możemy zagospodarować na swojej działce? Jest to przede wszystkim kompost z kompostowni-

ka po odpowiednim czasie kompostowania, niezanieczyszczony gruz z rozbiórki np. budynku gospodarczego, a tak-

że parę innych po spełnieniu dopuszczalnych metod odzysku pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych, a w 

szczególności przepisów prawa budowlanego czy też prawa wodnego. Ilość wykorzystanych wymienionych wyżej 

odpadów jest jednakże również określona w tymże rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dopuszcza się wykorzy-

stanie 200 kg/m2 utwardzonej powierzchni, co w rzeczywistości pozwala nam niwelować teren od kilku do kilkuna-

stu cm. 

Wszystkie nasze działania zgodnie z wspomnianymi przepisami nie mogą przykładowo zakłócać kierunku i natężenia 

odpływu wód opadowych bądź roztopowych i innej funkcjonalności ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Często zda-

rza się zatrzymywanie wody, kierunkowanie jej i powodowanie wypływu na grunt sąsiada lub na drogę. W takim 

przypadku mamy dodatkowo naruszenie przepisów kodeksu drogowego i art. 91 kodeksu wykroczeń. 

Ktoś może zapytać czy wodą można zanieczyścić drogę? Odpowiem, że tak jest prawie zawsze. Woda wypływająca 

z działki zabiera ze sobą drobiny gleby, gliny bądź piasku powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Poza tym na 

drodze może zamarzać i wtedy zagrożenie będzie jeszcze większe, a w ekstremalnych warunkach doprowadzić do 

wypadku drogowego. 

Nasze działania związane z niwelowaniem działki, nadsypywaniem, zasypywaniem i zmianą ukształtowania terenu 

mogą skutkować poza konsekwencjami natury cywilno-prawnej również konsekwencjami natury administracyjnej  

i karnej. Poza decyzjami administracyjnymi przywrócenia stanu poprzedniego mogą zostać wyciągnięte konsekwen-

cje karne do 5.000 złotych grzywny, a nawet kary aresztu. 
Straż Gminna 

CZY MOŻNA NA TERENIE GMINY ZASYPYWAĆ LUB NADSYPYWAĆ TEREN DZ IAŁEK? 

Pomimo trudnego czasu zdalnego nauczania, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Szczerbicach mają oka-

zję prezentować swoje talenty i rozwijać zainteresowania. Nasza szkoła zaoferowała  wychowankom szereg atrakcji, 

dzięki którym dzieci mogły ciekawie, aktywnie spędzać czas wolny i poszerzać swoją wiedzę. Poza konkursami pu-

blikowanymi na stronie internetowej szkoły, uczniowie uczestniczyli w quizach, zabawach edukacyjnych. Mieli możli-

wość poznania  bajek i słuchowisk. Swoje zainteresowania językowe rozwijali dzięki publikowanym ciekawostkom 

dotyczącym języków obcych oraz propozycjom książkowym, które warto przeczytać. Ogłoszone  konkursy  - Naj-

bardziej oryginalna zakładka do książki, Drzewo pełne książek, Górnicze skarby pod ziemią, cieszyły się wielkim za-

interesowaniem uczniów. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Julia Chorąży, Karolina Pilar, Sandra Hudek, Daria Cie-

ślok, Piotr Cieślok, Damian Kostka, Ksymena Zdrzałek, Laura Salamon, Ewa Borkowska, Liliana Reclik, Natalia Maj-

szak, Maja Bluszcz. 

Gratulujemy! 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowana została akcja charytatywna „ Świąteczna 

Paczka – Dzieci Dzieciom”, z której zebrane dary przekazano potrzebującym ośrodkom  tj. Specjalny Ośrodek Wy-

chowawczy w Katowicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku. Akcja cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem, za co pragniemy serdecznie podziękować. 
ZSP 

CIEKAWIE I KREATYWNIE W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM 
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ZAMECZEK ODZYSKUJE SWÓJ DAWNY BLASK 

Najbardziej okazały budynek znajdujący się na terenie Gminy Gaszowice, 

czyli popularny czernicki „Zameczek” doczekał się gruntownego remon-

tu wnętrz. Wkrótce w odnowionych pomieszczeniach Ośrodka Kultury 

w Czernicy ponownie będzie tętnić życie. Budynek objęty jest nadzorem 

konserwatora zabytków, co powoduje, że każda inwestycja z nim związa-

na musi być realizowana z odpowiednią dbałością, a co za tym idzie koszt 

takiej inwestycji odbiega od standardowych nakładów na takie zadania.  

W przyszłym roku planowany jest remont elewacji oraz pokrycia dacho-

wego budynku, może uda się także odpowiednio zaaranżować miejsca 

postojowe. Mamy nadzieję, że „Zameczek” wraz z jego uroczym par-

kiem, licznymi inicjatywami realizowanym przez Stowarzyszenie 

„Spichlerz” będą ciekawą propozycją na spędzenie niedzielnego popołu-

dnia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do zapozna-

nia się z galerią przedstawiającą „odświeżone zamkowe wnętrza”. 

UG 
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„CZYSTE POWIETRZE” - NABÓR TRWA 

Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice do składania wniosków o dofinansowanie w ramach pro-

gramu „Czyste Powietrze”. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wymianę starego kotła oraz termomoderni-

zację 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 

 

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 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do woje-

wódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, 

lub innego organu (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego do-

chodu przypadającego 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 jednoosobo-

wym. 

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. 

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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JUBILEUSZ ZESPOŁU WOKALNEGO SINGERS 

Już od 15 lat istnieje zespół wokalny Singers. W lutym br. 

odbył się Koncert Jubileuszowy podsumowujący muzyczną 

działalność zespołu oraz współpracę z Powiatowym Ogni-

skiem Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach. 

Koncert odbył się w pięknych murach zabytkowego Dwo-

ru w Łukowie  Śląskim. Był swoistym podziękowaniem dla 

ludzi dobrego serca, instytucji i firm, którzy wspierali dzia-

łalności zespołu przez wiele lat. Pełen wspomnień  i  chwil 

wzruszeń z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich 

obecnych na koncercie gości. Zespół Singers wielokrotnie 

reprezentował nasz powiat i swoją gminę na krajowych 

 i międzynarodowych scenach. Jest laureatem m.in. Mię-

dzynarodowego i Ogólnopolskiego  Festiwalu Kolęd i Pa-

storałek  w Będzinie, Międzynarodowych Jesiennych Spo-

tkań Artystycznych Talizman sukcesu w Bielsku Białej,   

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki  Kumak w Pabiani-

cach, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Kielcach, Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki 

Religijnej „Dobrze jest Śpiewać Naszemu Panu” i wielu innych. Obecnie zespół tworzą: Kinga Brachaczek, Justyna 

Palarz-Kowalczyk,  Anna Toman i Mateusz Piecowski. Zespół nagrał dwie płyty, a obecnie pracuje nad jubileuszo-

wym wydaniem  kolejnej oraz teledyskiem, który został zrealizowany na terenie Dworu w Łukowie.    

Więcej informacji oraz relację fotograficzną można uzyskać na www.facebook.com/singers.eu 
SINGERS 

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 

ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ  

W CENTRUM GMINY 


