
W związku z przeprowadzoną analizą gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020 

chcemy podzielić się z Państwem następującymi zagadnieniami:  

1. znaczny wzrost ilości odpadów ogółem rok 2018 - 3.992,52 Mg, rok 2019 - 4.352,66 

Mg, rok 2020 - 4.710,28 Mg.  

2. znaczny wzrost oddawanych ilości bioodpadów - 1.033,82 Mg. Aktualnie za jedną tonę 

bioodpadów płacić będziemy 735,00 zł,  czyli w skali roku za te odpady zapłacimy wszy-

scy około 735.000,00 zł. Bioodpady każdy z nas może zagospodarować na własnej nie-

ruchomości.  

3. brak punktów skupu spowodował, że będziemy płacić za tonę odbieranych zebranych 

selektywnie (szkło, plastik) około 720,00 zł za tonę odpadów.  

Musimy mieć świadomość, że rosnące stawki związane są z oddawanymi dużymi ilościami od-

padów pochodzących z gospodarstw domowych naszych mieszkańców.  

Firma odbierająca odpady zgłosiła również, że przy odbiorze odpadów budowlanych mieszkań-

cy podrzucają odpady niebezpieczne. Odpady te są bardzo drogie w odbiorze. 

Musimy pamiętać, że wszystkie zwiększone ilości przełożone zostaną na nową stawkę za odbiór odpadów która obowiązywać będzie 

od lipca br.  

Ze wzrostem konsumpcji m.in.. poprzez zakupy pożywienia, nowych mebli czy innych towarów wzrasta również ilość wytwarzanych 

odpadów. Każde gospodarstwo domowe produkuje coraz większe ilości śmieci!  

Od jakiegoś czasu widzimy również problemy z odbiorem odpadów przez instalacje, do których transportuje firma odbierająca odpa-

dy.  Firmy te dyktują ceny, a na rynku jest ich bardzo mało. Każdy właściciel nieruchomości powinien zastanowić się, czy bioodpadów 

czyli najzwyczajniej mówiąc skoszonej trawy nie może zagospodarować na terenie swojej nieruchomości po prostu kompostując te 

odpady w kompostowniku. Niestety wszystkie te czynniki będą miały wpływ na wzrost stawki za odbiór odpadów od 1 lipca br.     UG 
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PROJEKT POWER W SZKO LE PODSTAWOWEJ IM. Z IEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH  

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach rozpoczęła w tym roku szkolnym realizację projektu „Efektywne nauczanie 

metodą CLIL” finansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia dzięki poznaniu i zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, między 

innymi poprzez doskonalenie kwalifikacji zawodowych naszych nauczycieli w zakresie kompetencji językowych w trakcie zagra-

nicznych kursów językowych i metodycznych. Realizacja projektu zaplanowana została na dwa kolejne lata szkolne. Udział w 

nim bierze ośmiu nauczycieli, którzy mają doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów, jednak ze względu na barierę 

językową, niewielu uczestniczyło w realizacji projektów międzynarodowych. Zdobycie nowych kompetencji pozwoli między 

innymi na zwiększenie możliwości w tym zakresie. 

Podstawowym jednak celem udziału w projekcie jest wprowadzenie metody „CLIL” w proces dydaktyczny szkoły.  Metoda ta 

dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny 

nauczanych przedmiotów wraz z  elementami języka obcego. Jest ona rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz pro-

mowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Dzięki tej metodzie nauczyciele będą mogli prowadzić swoje lekcje 

w nowatorski sposób, a co za tym idzie, zainteresować i zmotywować uczniów do pracy nad rozwijaniem ich własnych umiejęt-

ności językowych. Nauczycielowi języka obcego, wprowadzającemu treści przedmiotowe na swoich lekcjach, daje to szansę na 

zdobycie nowej wiedzy w zakresie słownictwa specjalistycznego. Zaś nauczyciele innych przedmiotów, wprowadzając tę meto-

dę na lekcjach, mogą rozwijać swoje umiejętności językowe nie tylko w zakresie słownictwa specjalistycznego, lecz także w 

zakresie swobodnego posługiwania się danym językiem, a co za tym idzie, przekazywać w sposób holistyczny treści programo-

we prowadzonego przedmiotu i jednocześnie rozwijać kompetencje językowe uczniów. Rezultatami naszego projektu będą 

innowacje pedagogiczne, publikacja zawierająca zbiór scenariuszy lekcji prowadzonych metodą CLIL z różnych przedmiotów, 

lekcje otwarte oraz projekty eTwinning. Będziemy się także dzielić wiedzą i umiejętnościami nabytymi poprzez udział w szkole-

niach nie tylko z nauczycielami naszej szkoły, ale także z nauczycielami innych szkół znajdujących się w naszym regionie i wszyst-

kimi zainteresowanymi.   

Mamy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów i szkolenia kadry pedagogicznej dojdą do skutku. Póki co, doskonalimy 

znajomość języka angielskiego, studiujemy publikacje dotyczące pracy metodą CLIL, a w najbliższym czasie planujemy szkolenie 

rady pedagogicznej na temat tej metody. Informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły 

www.sppiece.pl.          Koordynator projektu, Barbara Widawska 

Podczas prowadzenia edukacji zdalnej: biblioteka, świetlica, nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzeba-

mi edukacyjnymi oraz pedagog szkolny pełnią swoje obowiązki w szkole.  Oprócz sprawowania opieki nad uczniami uprawnio-

nymi do edukacji w szkole, nauczyciele organizują szereg konkursów i akcji. Udało się zorganizować następujące wydarzenia: 

- świetlica szkolna wykonała oraz przekazała do OSP w Gaszowicach kartki wielkanocne; 

- nauczyciele świetlicy oraz biblioteki szyją sowy, które zostaną przekazane jako upominki dla uczniów klas 1 w związku z uro-

czystością „Pasowania na czytelnika”, 

- nauczyciele świetlicy zaprosili do udziału w Szkolnym Konkursie Wokalnym, 

- biblioteka szkolna zaprosiła do udziału w konkursie pt. „Kościuszkolandia”, który będzie trwał nieprzerwanie przez dziewięć  

tygodni, 

-  nauczyciele świetlicy przygotowali konkurs plastyczny pt. „Muzyką malowane. Na góralską nutę”.              SP Gaszowice 

SZKOŁA W GASZOWICACH W OKRESIE PANDEMII  

PROPOZYCJE WYCIECZEK 
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje 

wycieczki w 2021 roku: 

 Do Jury Krakowsko-Częstochowskiej w dniu 

3.07.2021 [sobota] godz. 7.00. Zwiedzanie Zam-

ku Rabsztyn, Żarki sanktuarium Matki Boskiej 

Leśniowskiej, koszt 60 zł; 

 Do Katowic i Gliwic w dniu 17.07.2021 [sobota] 

godz. 7.00 Muzeum  śląskie w Katowicach, Kolej-

kowo Gliwice, Galeria Europa centralna, koszt 40 zł; 

 Do Jaskini Raj, Centrum Neandertalczyka, Zamek 

w Chęcinach w dniu 31.07.2021 [sobota] godz. 6.00, 

koszt 70 zł; 

 Do Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce koło Jasła w 

dniu 14.08.2021 [sobota] godz. 5.00. Zwiedzanie najstar-

szej kopalni ropy naftowej, koszt 90 zł. 

Zapisy w Ośrodku Kultury codziennie, wpłatę na wyciecz-

kę należy dokonać do 14 dni przed wyjazdem. Niedoko-

nanie wpłaty spowoduje wykreślenie z listy uczestników. 

Cena zawiera koszt transportu autokarem, parkingów i przewodnika. 
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Drugą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać  

u sołtysów w następujących terminach i miejscach: 
 

Piece - 13 i 14 maja 2021 w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00 oraz 17 maja 2021 w go-

dzinach 9.00 - 11.00 , Świetlica Środowiskowa przy ul. Rydułtowskiej; 

 

Szczerbice - 14 maja 2021 w godzinach 9.00-15.00, 15 maja 2021 w godzinach 9.00-13.00 

oraz 17 maja 2021 w godzinach 9.00-15.00 w budynku OSP Szczerbice przy ul. Radoszow-

skiej; 

 

Czernica – 14 maja 2021 w godzinach 9.00-12.00 i 14.00-16.00, 17 maja 2021 w godzinach 9.00-12.00, w Ośrodku 

Kultury Zameczek przy ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 12, 13 i 14 maja 2021 w godzinach 16.00 - 18.00, ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

 

Gaszowice - 13, 14 i 17  maja 2021 w godzinach 8.00-12.00 i 14.00 – 16.00, w Ośrodku Kultury i Sportu  

w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej. 

 

W związku z trwającym stanem  epidemii prosimy o zachowywanie szczególnej ostrożności w trakcie bezpośred-

nich kontaktów z sołtysami. Przypominamy, że aktualnie zalecaną i najbezpieczniejszą formą wszystkich płatności 

jest korzystanie z bankowości internetowej.         UG

KOMUNIKAT SOŁTYSÓW - DATY ZBIERANIA PODATKÓW 

Gabinet Weterynaryjny BSM lek. wet. Mariusz Grzesiczek Jejkowice ul. Główna 26 informuje 

zainteresowanych, że szczepienie psów przeciw wściekliźnie w roku 2021 odbędzie się w mie-

siącu kwietniu i maju na zasadach jak w roku ubiegłym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicz-

nym 602 156 833. 

SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE  

22 marca 2021r. w Przedszkolu "Bajkowe Wzgó-

rze" został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. 

"Utopek". Wykonano ciekawe i oryginalne prace. 

Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią, zaangażo-

waniem i kreatywnością. Utopki były wykonane z 

plasteliny i masy solnej, jeden został uszyty. Ko-

misja oceniająca: pani Iwona Henek, pani Katarzy-

na Pawlusek oraz pani Marta Mordeja były pod 

wrażeniem wykonanych prac. Wybór najlepszej 

wcale nie był łatwy. Należy dodać, że Utopki wy-

konywały dzieci z najstarszych grup, czyli: Skrza-

tów i Słoneczek. W przedszkolu prowadzony jest program dotyczący naszego regio-

nu oraz najbliższej okolicy : "Czernica – mój dom, moja mała ojczyzna". Dzieci z grup 

6 - latków poznają tradycje, zwyczaje i historię naszej małej ojczyzny. Opowieści  

o Utopkach były częścią tego programu. Dzieci dowiedziały się jak wyglądają oraz 

gdzie żyją. Utopek – w tradycji ludowej to stwór zamieszkujący wszelkie zbiorniki 

wodne. Miał być przestrogą przede wszystkim dla dzieci, aby te nie podchodziły zbyt 

blisko brzegu stawu lub jeziora, bo utopek wciągnie je do wody. 

Przedszkolaki miały także możliwość zobaczyć Utopki w czernickim parku przy Za-

meczku - tak powstał pomysł na konkurs. 

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, które wzięły udział w konkursie. Gratuluje-

my nagrodzonym. Oto lista dzieci: I miejsce: Wiktoria K. (Skrzaty), II miejsce: Agata 

K. (Skrzaty), Lidia H. (Słoneczka), Hanna M. (Słoneczka). 

Wyróżnienia: Maurycy S. (Słoneczka), Aleksandra J. (Słoneczka), Wojciech J. (Słoneczka), Liliana B. (Słoneczka) oraz Nadia M. 

(Skrzaty), Aleksandra K. (Słoneczka), Piotr K. (Słoneczka), Antoni K. (Słoneczka). 

Marta Mordeja, Przedszkole Bajkowe Wzgórze w Czernicy 

UTOPKI 
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Konkurs wielkanocny został zorganizowany w 

Przedszkolu „Bajkowe Wzgórze” w Czernicy. 

Skierowany był do przedszkolaków oraz ich 

rodzin. Miał na celu zainteresowanie dzieci 

tradycjami świątecznymi oraz stworzenie oka-

zji do wspólnego spędzania wolnego czasu w 

gronie rodzinnym. Jury stanęło przed trudnym 

wyborem, bowiem wszystkie prace były bar-

dzo interesujące i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu. Jury 

wyłoniło następujących zwycięzców: 

I miejsce - Zuzanna K. Alicja P. Marcelina K. Jacek P.  

II miejsce - Igor C. Liliana Z. Adam K. Paulina P.  

III miejsce - Oliwer L. Filip J. Aleksandra K.  Milena K.  

Wyróżnienia - Aleksandra K. Julia K. Aleksandra J. Wojciech J. Wojciech G. Alek-

sander O.  

Laureatom i uczestnikom konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. 
                                                                                           Wychowawca grupy „Kolorowe Nutki” - Iwona Henek 

KONKURS PLASTYCZNY „JAJKO WIELKANOCNE”  

Nauka zdalna wcale nie musi być nudna i monotonna. Ostatnio przekona-

li się o tym uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej w Czernicy. Na 

lekcji języka polskiego odbyło się ciekawe spotkanie. 

Przy współpracy z państwem Żołna udało się zaprosić niezwykle utalen-

towanych, a przede wszystkim wyjątkowych gości – panią Magdalenę 

Kiszko – Dojlidko, aktorkę teatralną i filmową oraz jej męża – Jacka Doj-

lidko, także aktora, grającego w teatrze. 

Pani Magdalena jest nie tylko aktorką (zagrała w takich filmach jak „U 

Pana Boga w ogródku” czy „U Pana Boga za miedzą”), ale również wykła-

dowcą w Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. 

Jest laureatką nagród aktorskich, realizatorką warsztatów teatralnych dla 

dzieci i młodzieży oraz jurorką konkursów recytatorskich i teatralnych w kraju i za granicą. Natomiast pan Jacek Dojlidko to 

aktor Białostockiego Teatru Lalek i również wykładowca Akademii Teatralnej Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Reali-

zuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, jest jurorem festiwali, konkursów i przeglądów teatralnych dla dzieci i młodzieży. 

Zarówno pani Magda, jak i pan Jacek są związani z Białostockim Teatrem Lalek, do którego udało się uczniom wirtualnie zawi-

tać. To właśnie pan Jacek „zabrał” uczestników spotkania na spacer po tym wyjątkowym miejscu. Dowiedzieliśmy się, jak wyglą-

da teatr z drugiej strony, a także czy praca aktora teatralnego jest trudna. Na samym początku przywitał nas sam dyrektor Bia-

łostockiego Teatru Lalek – pan Jacek Malinowski. Po krótkim wstępie przeszliśmy do najważniejszego punktu spotkania, gdzie 

nasi goście w bardzo interesujący sposób opowiedzieli o pracy w teatrze. 

Pan Jacek już na początku odpowiedział na wiele zadanych przez nas pytań, każda odpowiedź była szczegółowa. Poczuliśmy się 

tak, jakbyśmy byli w teatrze. Pokazał nam także kukiełki, pacynki i inne lalki, którymi aktorzy posługują się w swojej pracy. 

Pani Magda bardzo ciekawie opowiedziała o życiu teatralnym, jak zaczęła się jej przygoda z teatrem. Widać było, że jest to nie 

tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Teatr to różnorodność. Zostało wyraźnie zaznaczone, że to wyobraźnia pełni tutaj tę 

kluczową rolę. 

Z pewnością duże zaciekawienie wśród uczestników wywołała piwnica lalek. Pan Jacek pokazał to niezwykłe miejsce, gdzie zo-

baczyliśmy mnóstwo przeróżnych postaci. Były takie, które śmieszyły, ale też te budzące grozę. 

To było niezwykłe spotkanie. Nasi goście potrafili nas rozśmieszyć, opowiadając anegdotki z własnego życia. Wszystko było 

opowiadane z humorem, w bardzo miłej atmosferze. Teraz, w tym trudnym czasie nie mamy nawet możliwości, by pojechać do 

teatru i ukulturalniać się. A dzięki tym wspaniałym osobom choć przez chwilę mogliśmy się poczuć tak, jakbyśmy tam byli,  

w Białostockim Teatrze Lalek. Dziękujemy za zabranie nas w tę wirtualną podróż na Podlasie i możliwość dowiedzenia się, jak 

wygląda praca w teatrze. 

Na zakończenie spotkania uczniowie mieli mnóstwo pytań, co ucieszyło wszystkich. Jest to dowód na to, że lekcja udała się  

w stu procentach a przede wszystkim zainteresowała słuchaczy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wspaniali goście. Dzięku-

jemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia. 

Zdjęcie pochodzi z Archiwum Białostockiego Teatru Lalek.              

M. Drąg 

KULTURALNE SPOTKANIE ONLINE  
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ROZBUDZAMY ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT AUTYZMU 

Zanim skończą Państwo czytać ten tekst, według danych UNICEF, co minutę 

przyjdzie na świat 255 dzieci. Dwoje z nich będzie miało prawdopodobnie zdia-

gnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym także autyzm. Dzisiaj ani 

pewnie jutro nie będzie sposobu na autyzm, dlatego trzeba zrobić wszystko, 

żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej. Niestety świadomość społeczna  

w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska. Jak pokazała akcja „Autyzm – 

całe moje życie“, reakcje na odmienne zachowanie osób z autyzmem bywają 

okrutne i krzywdzące. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle 

wychowane, niegrzeczne. Dlatego powstają inicjatywy, które mają propagować 

wiedzę w kwestii autyzmu. Pomimo zdalnych lekcji, w Szkole Podstawowej  

w Czernicy nauczyciele przystąpili do realizacji zajęć, ku zgłębianiu wiedzy 

związanej ze spektrum autyzmu. We wszystkich klasach przeprowadzono lek-

cje na temat autyzmu, emitowano również filmy, w których nie tylko dzieci 

tłumaczą swoim rówieśnikom na czym polega ich zaburzenie. W dniach  

26-31.03.2021r., uczniowie wyróżniali się na lekcjach niebieskim ubiorem. 

Oprócz rozmów i dyskusji uczniowie klas I – VI, w czasie lekcji plastyki, kolo-

rem nawiązali do 2 kwietnia. W swoich 

pracach stworzyli kompozycje, w któ-

rych barwą dominującą był niebieski. 

Uczniowie klas młodszych odbijali po-

malowane na niebiesko dłonie, przygo-

towali prace pt. ”Pomaluj mój świat na 

niebiesko”. Klasy IV pracowały w tech-

nice akwarelowej. Rozlewające się pla-

my pozwoliły stworzyć całą gamę niebieskości. Uczniowie klasy V skupili się na owadach, 

które pokazali w dwóch odsłonach. Klasy VI tworzyły długi, niebieski korytarz. Stało 

przed nimi nie lada wyzwanie związane z zastosowaniem perspektywy, co wymagało 

dodatkowego skupienia. Technika pastelowa pozwoliła na stworzenie niepowtarzalnych 

przejść pomiędzy różnymi odcieniami niebieskiego. Tym samym pokazaliśmy, że świat 

ma różne kolory, a każdy z nas może je widzieć inaczej, co nie znaczy, że go-

rzej.  Wszystkie podjęte działania miały wpływ na zwiększenie świadomości i wrażliwości 

społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na główne problemy, z jakimi bory-

kają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi (m.in. dyskryminacji, izolacji, braku opieki i 

wsparcia). SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIĘKUJE NAUCZYCIELOM, UCZNIOM, 

RODZICOM ZA WSPARCIE AKCJI.                   AT 

Na Skwerze Kościuszki Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach  pojawiły się trzy 

kosy. Mają one przypominać  o największym zwycięstwie patrona  szkoły, które  odniósł w czasie po-

wstania kościuszkowskiego 1794 roku. 4 kwietnia tego roku doszło do bitwy z Rosją pod Racławicami. 

Sukces wojsk polskich był możliwy dzięki kosynierom. Tak nazywano piechotę chłopską dowodzoną 

przez Wojciech Bartosa. Kosynierzy zdobyli rosyjskie armaty, a to było podstawą zwycięstwa. Tadeusz 

Kościuszko podziękował piechocie za waleczność, przywdziewając  na tę okoliczność  chłopski strój. 

Jej dowódców nagrodził wyższymi stopniami wojskowymi, a Bartosowi nadał szlacheckie nazwisko 

Głowacki.  Chcemy, aby   trzy błyszczące w słońcu kosy uczniowie  kojarzyli z tym wielkim wydarze-

niem. Skwer Kościuszki jest miejscem, w którym odbywają się liczne uroczystości szkolne.   SP Gaszowice 

SKWER KOŚCIUSZKI Z NOWYMI ELEMENTAMI 

Pierożki, zupki, kluseczki, pizze… Ach, czy jest ktoś, komu 

jeszcze nie cieknie ślinka na samą myśl o tych pysznościach? 

No właśnie! Szóstoklasiści również lubią gotowanie (a może 

bardziej pałaszowanie? :) i dlatego w marcu postanowili po-

dzielić się z innymi swoimi ulubionymi potrawami. Oczywi-

ście zrobili to w iście angielskim stylu. Zapraszamy do gale-

rii! Tylko pamiętajcie! Robicie to na własną odpowiedzial-

ność, proszę nie gryźć papieru ;). 
Martyna Somerlik-Przybyła, SP Czernica 

ŁASUCHOWANIE PO ANGIELSKU!  
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CENTRALNA EWIDENCJA BUDYNKÓW  

 Od 1 lipca 2021 r. Polacy będą mieli 12 miesięcy na zarejestrowanie swoich źródeł ciepła. Rusza Centralna Ewi-

dencja Emisyjności Budynków, o którą zabiegał Polski Alarm Smogowy. 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Bu-

dowlanego. Została powołana poprzez zmianę Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w dniu 28 

października 2020 r. - CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych 

“kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektro-

nicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej – informuje Główny 

Urząd Nadzoru Budowlanego. 

W praktyce CEEB ma być narzędziem informatycznym, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z 

budynków. W ewidencji zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w gospodarstwach domowych, które 

zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. 

Część danych będziemy wprowadzać do ewidencji osobiście, a część z nich będzie wprowadzana np. przez urzę-

dy gmin bądź organy kontroli i nadzoru, jak np. przez kominiarza, inspektorat ochrony środowiska, czy też insty-

tucje udzielające dotacji do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. 

W CEEB będziemy zobowiązani (my osobiście bądź inne organy) podać m.in. dane na temat: 

 źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, 

 źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub pod-

grzania wody użytkowej, 

 źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo 

zgłoszenia, 

 przeprowadzonych kontroli m.in. w zakresie źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 

1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia, czy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza 

przez przedsiębiorcę, stanu przewodów kominowych, itp. 

 przekazanych premii termomodernizacyjnych i remontowych, 

 udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania związanych z ochroną powietrza, 

 przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicz-

nych w zakresie: dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku z przeznaczeniem na ogrze-

wanie. 

Dostęp do danych będą posiadały różnego rodzaju instytucje, np. Inspekcje Ochrony Środowiska, Organy Nad-

zoru Budowlanego, samorządy terytorialne, zakłady ubezpieczeń itp. 

Ewidencja pozwoli na bieżące monitorowanie stanu wdrożenia zapisów uchwał antysmogowych, w tym uchwały 

antysmogowej województwa śląskiego. Dzięki niej trudno będzie się uchylić od obowiązku wymiany źródeł cie-

pła.              UG 

K a w i a r n i a 

„ R o t h ó w k a ” 

mieszcząca się w 

czernickim pałacu 

znowu zaczyna 

działalność. W 

obecnej sytuacji 

p a n d e m i c z n e j , 

kawiarnia serwuje kawę, herbatę, desery 

i przekąski na wynos. Serdecznie zapra-

szamy! 

Gdzie: Ośrodek Kultury „Zameczek” 

Czernica, ul. Wolności 39 

PAŁACOWA KAWIARNIA 

ZNÓW OTWARTA! 
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CAŁOROCZNA GRA TERENOWA „CZERNICKIE SKRYTKI”  

Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury” zaprasza do udziału w całorocznej grze plenero-

wej. Zabawa jest bardzo prosta: co miesiąc na portalach społeczniościowych Kawiarni 

Rothówka, Ośrodka Kultury „Zameczek” i Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” 

znajdziecie wskazówkę. Wskazówka prowadzi do różnych miejsc w Czernicy. Na miejscu 

trzeba poszukać skrytki, w której ukryte jest pytanie dotyczące historii Czernicy. 

Z prawidłową odpowiedzią zapraszamy do zamkowego biura lub do kawiarni (jak już zacznie 

normalnie działać). Co miesiąc za dobrą odpowiedź otrzymacie element układanki, który później utworzy Wam 

pewną całość. POWODZENIA!             Spichlerz 

Tuż po feriach zimowych w SP im. H. M Góreckiego w 

Czernicy został przeprowadzony konkurs fotograficzny pt. 

,,Pokaż jak ćwiczysz'' . Jego celem było propagowanie zdro-

wego trybu życia poprzez czynny udział w zajęciach sporto-

wych. Uczestnicy pokazali jak pożytecznie spędzają swój 

wolny czas. Byli nimi chłopcy i dziewczęta z klas 4-6, którzy 

przysyłali piękne, pomysłowe a czasem nawet szalone zdję-

cia. Do konkursu przystąpiło 21 uczestników. Wszystkie 

zdjęcia wzbudzały zachwyt komisji konkursowej, która miała 

nie mały problem aby wyłonić te najlepsze.  

Niektóre zdjęcia prezentowały „ sportowców” jak z okładek 

czasopism sportowych. Pokazane zostały różne ulubione 

zainteresowania sportowe. Można przyznać, że wszyscy 

uczniowie spisali się celująco. Jury brała pod uwagę dwie 

kategorie, tj. kreatywność i estetykę. Klasyfikacja końcowa 

przedstawia się w następujący sposób: 

1) Aleksander Jeszka kl.4b 93 punkty 

2) Maja Franke kl.4a 84 punkty 

3) Martyna Wypych kl.6a 83 punkty 

4) Adam Szymański kl.5 82 punkty 

5) Karol Cojg kl.6b 81 punktów 

Wyróżnienia 

1) Nadia Mańczyk kl.6c 43 punkty 

2) Patryk Kozik kl.6c 41 punktów 

3) Emilian Mróz kl.6c  40 punktów 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!!  

J. Janda, Z. Żydek, Z. Mrozek 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „POKAŻ JAK ĆWICZYSZ”  
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Aktualnie opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo-

ści zamieszkałych wynosi 19,50 zł od osoby i obowiązuje do koń-

ca czerwca br. Nowa zmieniona stawka zostanie wprowadzona 

po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów i będzie obo-

wiązywać od 1 lipca br.  Str. 8 

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE UCHAŁY ANTYSMOGOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów wymiany kotłów, wynikających z obowiązującej Uchwały 

„antysmogowej”, poniżej przedstawiamy graficzny odpowiednik zapisów znajdujących się w tym akcie prawnym. Datą, dla któ-

rej sprawdza się wiek kotła jest dzień wejścia w życie uchwały tj. 1 września 2017. Przykładowo kocioł wyprodukowany w roku 

2005 (data musi znajdować się na tabliczce znamionowej) jako kocioł 12 letni podlega wymianie do końca 2021. Wydłużono do 

końca 2027 termin wymiany kotłów z automatycznymi podajnikiem posiadających certyfikat 3 i 4 klasy z normą PN-EN 303-

5:2012. Uwaga! Wymianie zgodnie z terminami produkcji podlegają kotły z normą PN-EN 303-5:2002 lub innymi dokumentami 

np. certyfikatem bezpieczeństwa ekologicznego. Podsumowując, obowiązek wymiany do końca bieżącego roku kotłów dotyczy 

tych urządzeń, które zostały wyprodukowane w roku 2006 i wcześniej oraz wszystkich urządzeń (niezależnie od  wieku), które 

nie posiadają tabliczek znamionowych tzw. „samoróbki”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Refera-

tem Ochrony Środowiska tel. 32/4327144.           UG 

Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice 

do składania wniosków o dofinansowanie w ramach pro-

gramu „Czyste Powietrze”. Możliwe jest uzyskanie dofi-

nansowania na wymianę starego kotła oraz termomoder-

nizację budynku. Kontakt z punktem konsultacyjnym  

w Urzędzie Gminy Gaszowice tel. 32 43 27 144 lub mailo-

wo pod adresem: eko@gaszowice.pl. Więcej informacji  

o programie na stronach internetowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach.                UG 

„CZYSTE POWIETRZE” - NABÓR TRWA 


