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DO URZĘDU GMINY WCIĄŻ Z OGRANICZENIAMI  

W związku z ogólnokrajowymi restrykcjami związanymi z walką z koronawiru-

sem, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy i pracowników, informujemy że od 

listopada 2020 r. Urząd Gminy w Gaszowicach wprowadził ograniczony bezpo-

średni dostęp dla Klientów.  

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędy Gminy 

należy skorzystać z domofonu dostępnego przy wejściu głównym lub umówić 

wizytę telefonicznie. Przed budynkiem została ustawiona skrzynka podawcza do 

której można wrzucić korespondencję (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) 

kierowaną do tutejszego Urzędu. Sprawy nie wymagające kontaktu osobistego 

można załatwiać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, pocztą tradycyjną 

lub poprzez platformę epuap.            UG 

Na tydzień przed świętami Boże-

go Narodzenia, w trochę od-

miennej formie niż zazwyczaj, 

udało się zorganizować kolejną 

edycję jarmarku świątecznego. 

Tym razem wszystkie stoiska zlo-

kalizowane były na zewnątrz Ośrodka Kultury i Sportu. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne 

wypieki przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich ze Szczerbic. 

Na zdjęciach tegoroczny Jarmark bożonarodzeniowy 

organizowany w Gaszowicach przez Ośrodek Kultury i 

Sportu w Gaszowicach w dniu 19 grudnia 2020 r. 

 

- Harmonogramy odpadów ko-

munalnych - strony 2, 3 i 4 

 

- Kartki pełne życzeń - strona 4 

 

 

JARMARK W GASZOWICACH 
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2021 - I PÓŁROCZE 

 HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ORAZ PODMIOTÓW Z ZADEKLAROWANYM JEDNOKROTNYM WYWOZEM 



Str. 3 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Przypominamy, że 20 grudnia minął kolejny termin 

wnoszenia kwartalnej (IV kwartał 2020) opłaty za  

gospodarowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. Str. 4 

PODMIOTY GOSPODARCZE Z ZADEKLAROWANYM DWUKROTNYM WYWOZEM W CIĄGU MIESIĄCA 

Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypominamy, że harmonogramy wywozu odpadów komu-

nalnych dostępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na swoim 

urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android, a nawet Windows Phone. Aplikacja posiada wiele 

użytecznych funkcji np. umożliwia włączenie przypomnień o terminach odbioru.                     UG 

Realizując projekt edukacyjny pt. „Magiczna moc bajek”, dzieci  z Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w 

Gaszowicach - Kangurki, Puchatki i Tygryski wraz z paniami wykonały piękne kartki świąteczne dla podopiecznych 

Miejskiego Domu Opieki Społecznej w Rybniku. Przedszkolaki dzięki takim działaniom uczą się szacunku dla osób 

starszych i chorych. Mamy nadzieję, że drobne podarki wywołają mnóstwo pozytywnych emocji i uśmiech na twa-

rzach obdarowanych, a życzenia świąteczne szybko się spełnią. Przy tej okazji pragniemy złożyć życzenia wszystkie-

go najlepszego w Nowym Roku 2021.                 Dyrektor, personel i przedszkolaki 

KARTKI PEŁNE ŻYCZL IWOŚCI - S IŁĄ DROBNYCH GESTÓW 

RUSZYŁ NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 ! 

Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie 
jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak naj-

lepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szan-
sę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona 

naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.     www.gov.pl/web/koronawirus 


