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OSTATNI DZWONEK NA ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA CEEB  
CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB 

ma wspierać działania w wymianie „kopciuchów”, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Wójt Gminy Gaszowice przypomina o obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości lub zarządców budynków 

o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1MW. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na 

zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w 

tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną 

deklarację  w ramach czynnego żalu.  

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków. CEEB ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale 

także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania 

deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, niedopełnienie 

tego wymogu przez właściciela naraża go na kary. 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego publikowany jest ranking gmin, który codziennie jest aktu-

alizowany. O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej 1 deklara-

cja w ewidencji. Na 2634 punktów adresowych z terenu naszej gminy, ponad 900 posiada już złożoną deklarację (stan na począ-

tek kwietnia 2022). 

Deklarację w wersji papierowej (wzór deklaracji na stronie 5 i 6) można wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Gaszowice, nato-

miast w wersji elektronicznej (dla osób posiadających profil zaufany lub innego rodzaju podpis elektroniczny)  na stronie inter-

netowej https://ceeb.gov.pl/.                      UG 

Od połowy marca w obiektach gminnych gościmy kilkudziesięciu 

uciekających przed wojną uchodźców z Ukrainy. Ale na tym nie ko-

niec, bo wciąz czekamy na kolejnych gości, którzy  znajdą schronienie 

w Gaszowicach. Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować 

strażakom ochotnikom z OSP w Szczerbicach oraz ich rodzinom,  

a także tutejszym sportowcom za ofiarną pomoc, poświęcenie i do-

bro, jakie kierują w stronę naszych gości. Podziękowania kierujemy 

również do Pana Zbyszka, na którego pomoc możemy liczyć w każdej 

chwili i każdej sytuacji. Serdecznie dziękujemy placówkom kultural-

nym, oświatowym i innym organizacjom, które włączyły się w akcję pomocową, jak i mieszkańcom Gminy Gaszowice, którzy 

także goszczą w swoim domach wielu Ukraińców i pomagają im w tych trudnych dla nich chwilach. Informujemy również, że do 

Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach nadal przynosić można dary, które następnie zostaną przekazane uchodźcom. Na ten 

moment najbardziej przydatne będą środki czystości oraz żywność, najlepiej z długim terminem ważności. Za każdy gest, dobre 

słowo czy działanie na rzecz naszych gości jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy!      UG 

GASZOWICE DOMEM DLA UCHODŹCÓW 

19.04.2022 (WTOREK) - CZERNICA,  

ŁUKÓW ŚLĄSKI 

Czernica 

10.40 ul. Zielona 1 

11.00 ul. Powstańców (lokal Stedan) 

11.30 Boisko 

12.00 ul. Buczyna 4. 

 

Łuków Śl. 

12.30 ul. Graniczna /Wygony 

13.00 ul. Graniczna 13 

14.00 ul Leśna 8 

14.30 ul. Wolności ( parking za barem ) 

15.00 ul. Wolności (sklep) 

15.30 ul. Wolności 50. 

20.04.2022 (ŚRODA) - PIECE 

13.30 ul. Rydułtowska 64 

14.00 ul. Polna 10 

14.30 ul Rydułtowska 23 

15.00 ul. Czernicka 22 

15.30 ul. Zielona 10 

16.00 ul. Sportowa ( boisko ) 

16.30 ul. Szkolna 4. 

 

21.04.2022 (CZWARTEK) - SZCZERBICE 

14.00 ul. Radoszowska 36 (we dworze) 

14.45 ul. Biernackiego (remiza) 

15.30 ul. Rybnicka (kapliczka) 

16.00 ul. Piaskowa 29 

16.30 ul. Sumińska (skrzyż. z ul.  Jerozolimską). 

22.04.2022 (PIĄTEK) - GASZOWICE 

13.00 ul. Rydułtowska (remiza) 

13.45 ul. Rybnicka (obok  Unimarketu) 

14.30 ul. Rudzka 30 

15.00 ul. Wiejska (sklep) 

16.00 ul. Kolejowa 30 

16.30 ul Rydułtowska (Urząd Gminy). 

 

Szczepienia wykonuje 

gabinet weterynaryjny: 

BSM Mariusz Grzesiczek 

44-290 Jejkowice 

ul. Główna 26 

 

 

INFORMACJA O SZCZEPIENIU  PSÓW PRZECIW WŚCIEKL IŹNIE NA TERENIE GMINY GASZOWICE W  2022 

II RATA PODATKU ROLNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZYJMOWANA BĘDZIE W BUDYNKU KGW SZCZERBICE 

UL.SZKOLNA 6 (OBOK SZKOŁY) W DNIACH: 13.05.2022 w godz. 9.00 -15.00; 14.05.2022 w godz. 9.00 -13.00 

(sobota); 16.05.2022 w godz. 9.00 -15.00. 
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CZERNICKIE JAJKO PREMIEROWE , FOTOREPORTAŻ - ZDJĘC IA J . KAWULOK 
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WIEŚCI Z GASZOWICKIEGO „KOŚCIUSZKI”.  
POMOCE DYDAKTYCZNE DO BIOLOGII 

Na lekcji biologii postanowiliśmy wypróbować nasze szkolne mikroskopy. Ustawiliśmy na ławkach mikroskopy 

optyczne, cyfrowe i stereoskopowe. Do obserwacji używaliśmy preparatów gotowych oraz własnoręcznie wyko-

nanych. Zrobiliśmy kilka ciekawych zdjęć. Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy Was mikrobiologią. 

 

TABLICE O NASZYM PATRONIE 

Na jednym z korytarzy szkolnych umieszczono  dwie ciekawe tablice. Są one wierną repliką tych, które znajdują 

się w: Mereczowszczyźnie (obecnie Białoruś), gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko oraz w Solurze (Szwajcaria), 

gdzie zmarł.  

 

MATEMATYCZNY KANGUR 

W  naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2022. W konkursie wzięło udział 17 uczniów  

z klas IV-VII. Każdy uczestnik otrzymał upominek. Organizatorzy konkursu dziękują Radzie Rodziców za sfinansowanie opłaty 

wpisowej. 

OBRAZ  HRABIEGO KAROLA  MIELŻYŃSKIEGO 

Niezwykłą  historię rodu Mielżyńskich, którego członkiem jest autor obrazu Tadeusza Kościuszki znajdującego się w gabinecie 

dyrektorów możecie przeczytać na stronie naszej szkoły. Autorem opracowania jest Pan dyrektor.  

 

SUKCES  SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

Szkolne Koło Wolontariatu, za wiele starań, otrzymało certyfikat który świadczy o tym, że nasza szkoła jest 

miejscem gdzie są realizowane działania pomocowe. To dzięki Wam uczniowie!!! Opiekunem Koła jest pani 

Agata Toman. 

 

UCZNIOWIE Z UKRAINY W NASZEJ SZKOLE 

Witamy pierwsze dzieci z Ukrainy, które stały się uczniami naszej szkoły. 

Zrobimy wszystko, aby było Wam u nas dobrze. Mamy nadzieję, ze wkrótce 

będziecie mogli powrócić do Waszej Ojczyzny. Niech żyje Ukraina. Niech żyją Wasi bohaterowie. 

  

УЧНІ З УКРАЇНИ НАШОЇ ШКОЛИ 

Вітаємо перших дітей з України, які стали учнями нашої школи. Ми зробимо все, щоб вам було добре з нами. 

Сподіваємося, що незабаром ви зможете повернутися на батьківщину. Хай живе Україна. Хай живуть ваші герої. 

 
Zakończyliśmy pięciodniową zbiórkę dla potrzebujących z Ukrainy. Dary zostały posegregowane, spakowane i przekazane OSP 

Gaszowice, aby stamtąd wyruszyć w dalszą drogę. Na ręce rodziców i uczniów składamy gorące podziękowania. 

 

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE 

Po kilkuletniej przerwie mogliśmy odbyć trzydniowe rekolekcje. Dziękujemy ks. Michałowi za wartościowe nauki, a księdzu 

proboszczowi Adamowi za zorganizowanie rekolekcji.  

 

STACJA BADAWCZA I ZACZAROWANA ZAGRODA 

W szkolnej Galerii „Pod Budą” można podziwiać przepiękne prace naszych młodszych uczniów. Do wykonania prac wykorzy-

staliśmy przeróżne materiały, dzięki którym dzieła uczniów są nieprawdopodobnie oryginalne. Prace jak zwykle są bardzo twór-

cze. Czy wiecie co zainspirowało szkolaków do wykonania tych prac? Nic innego jak świetna propozycja czytelnicza 

"Zaczarowana Zagroda". 

 

SZKOLNA PUBLIKACJA „TADEUSZ KOŚCIUSZKO BEZ TAJEMNIC” 

Publikacja „Tadeusz Kościuszko bez tajemnic” stanowi połączenie tradycyjnego opisu postaci 

Tadeusza Kościuszki z zeszytem ćwiczeń. Uczeń rozpoczyna pracę od wycięcia 120 obrazków 

związanych z patronem szkoły. Następnie wkleja je we wskazane miejsca. Po przeczytaniu tekstu, 

będącego rodzajem narracji autora połączonej z tekstami źródłowymi zaczerpniętymi z literatu-

ry, pozostaje sprawdzić stan swojej wiedzy. Można zweryfikować ją poprzez wypełnienie krzy-

żówki i rozwiązanie kilku zadań. Dodatkowo proponuje się uczniom zabawę w składanie puzzli. 

Postać Tadeusza Kościuszki musi budzić szereg refleksji. Uczeń dzieli się nimi, pisząc list do wiel-

kiego Polaka. Życzę miłej lektury i pracy w oparciu o zadania zawarte w niniejszej publikacji. 

Dziękuję za współpracę nauczycielom: Agnieszce Ploch, Agacie Toman, Justynie Maćczak i Pio-

trowi Skupieniowi. Dziękuję Apolonii Lewandowskiej oraz Annie Bywalec za piękne rysunki. 

Szczególne podziękowania kieruję na ręce: Pawła Bugdola – wójta gminy Gaszowice, Krzysztofa 

Lorka – przewodniczącego Rady Gminy Gaszowice, Zbigniewa Goworowskiego – dyrektora 

GZOPO oraz zarządu Rady Rodziców naszej szkoły. Książkę dedykuję Danucie Skalskiej – kresowiaczce oraz prof. dr. hab. 

Stanisławowi Sławomirowi Nicieji, dzięki którym poznałem i pokochałem Kresy.           Dyrektor Szkoły 
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W oparciu o niemiecką kronikę szkoły w Gaszowicach obejmującej lata 1790-1920 a na-

stępnie kronikę polską za lata 1922-1977, ustalono datę powstania tej placówki oświatowej na rok 1790. Po otrzymaniu 

pracy Franciszka Wieczorka „Szkice z dziejów wsi Gaszowice i życia jej mieszkańców do końca XIX w” nasza wiedza na 

ten temat nabrała innego wymiaru. Na stronie 21 czytamy: „F.A. Zimmermann wspomina że w Gaszowicach istnieje szkoła”. 

Dzieło Zimmermanna nosi tytuł „Bayträge zur Beschreibung von Schlesien Bd.3” i zostało wydane w roku 1784. Przesuwa to 

datę powstania szkoły co najmniej o sześć lat. W roku 1717 w Prusach wydano nakaz uczęszczania wszystkich dzieci do 

szkół podstawowych. 17 maja 1763 roku wydano edykt a 8 czerwca 1764 roku zarządzenie zmuszające wszystkich na-

uczycieli nie potrafiących mówić po niemiecku do nauczenia się tego języka. Groźbą było odebranie prawa wykonywania za-

wodu. W roku 1783 wprowadzono obowiązek szkolny. Praca Friedricha Alberta Zimmermanna (1745-1815) zawiera nastę-

pujące części: Oppeln (Opole) - księstwo, powiat; Krappitz (Krapkowice); Neustadt (Prudnik) - powiat, miasto; Zülz (Biała); 

Oberglogau (Głogówek); Ratibor (Racibórz); Rauden (Rudy) - klasztor; Riebnick (Rybnik); Sorau (Żory), Leobschütz 

(Głubczyce) - powiat; Bauerwitz (Baborów); Katscher (Kietrz); Hultschin (Hulczyn, Hluczyn, Hlucín); Neisse (Nysa) - księstwo; 

Grottkau (Grodków) - księstwo; Patschkau (Paczków); Ziegenhals (Głuchołazy); Ottmachau (Otmuchów); Wansen (Wiązów). 

Miedzioryt - strój ludowy z Nysy.   Proweniencja: Steinwehr, Wolf Balthasar Adolph (1704-1771)   Proweniencja: Biblioteka 

Państwowa i Uniwersytecka (Wrocław). Została wydana w Brieg (Brzeg) przez Johanna Ernsta Trampa.   SP Gaszowice 

ROK POWSTANIA SZKOŁY W GASZOWICACH – OKOŁO 1784 

ZAWODY POWIATOWE W PSZOWIE 

W poniedziałek 14 marca br. Na lodowisku w Pszowie 

odbyły się XVI Drużynowe Powiatowe Zawody w Łyż-

wiarstwie Szybkim Dziewcząt i Chłopców. Zawody 

odbyły się w dwóch kategoriach: grupa młodsza i gru-

pa starsza – klasy VII i VIII. W grupie starszej starto-

wała drużyna z Lysek oraz dwie drużyny z  Pieców. 

Niestety w ostatnim momencie wycofały się dwie szko-

ły, ale jazda na łyżwach to wielka frajda, a ściganie się 

o to kto lepszy, to chyba jedna z fajniejszych zabaw 

dla dzieci. Konkurencje rozegrano w dwóch biegach – 

krótkim /2 okrążenia/ oraz długim /dziewczęta 3 

okrążenia, chłopcy 4 okrążenia/. 

Wyniki klasyfikacji drużynowej: dziewczęta – I m SP 

Lyski, II m SP Piece / Kosteczko Martyna, Piecha Na-

dia, Guzy Martyna, Małek Julia/, III m SP Piece 2 / 

Górecka Kinga, Miera Martyna i Szawerna Oliwia/. 

Indywidualnie najszybszą zawodniczą została Martyna Kosteczko. 

Wyniki klasyfikacji drużynowej: chłopcy – I m SP Piece / Żuchowicz Marek, Mazurek Jakub, Gaszka Bartosz, Kuźnik Mateus-

eusz/, II m SP Lyski, III m SP Piece 2 /Gawliczek Bartosz, Jonderko Wiktor, Mikołajczyk Jakub/. 

Indywidualnie najszybszym zawodnikiem został  Marek Żuchowicz. 

Zwycięskie drużyny otrzymały medale, puchary oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczył Pan Grzegorz Potysz Kierownik 

Wydziału Oświaty, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Rybniku.  

I.W. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości 

zamieszkałych od dnia 1 lipca br. wynosi 30 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami minął 20 marca br. Str. 8 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” pracuje od poniedziałku do piątku,  

w Urzędzie Gminy Gaszowice (pokój 03, Referat Ochrony Środowiska) tel. 32/4327144 e-mail: eko@gaszowice.pl.   

W celu ułatwienia pracy punktu, zalecany jest kontakt w formie telefonicznej lub mailowej. Kwestie, które wymagają osobistej 

obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty.         UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 
organizuje następujące wycieczki w 2022 roku 
 

 Do Zalipia  i Tarnowa: W dniu 02.07.2022
[sobota] 

Zwiedzanie Tarnowa i malowniczej wsi Zalipie, koszt: 90 
zł; 
 

 Do Świeradowa Zdrój: W dniu 16.07.2022 
[sobota]  

Wejście na największą wieżę widokową w Polsce oraz 
spacer po Świeradowie Zdroju, koszt: 100 zł; 
 

 Do Gliwic i Ujazdu: W dniu 06.08.2022 [sobota]  
Rejs statkiem po kanale gliwickim Gliwice - Ujazd – Gli-
wice, koszt: 40 zł; 
 

 W Pieniny: W dniu 13.08.2022 [sobota] 
Zwiedzanie kościoła w Dębnie, spacer po zaporze 
czorsztyńskiej i placu zamkowym, spływ Dunajcem, 
koszt 90 zł. 
  
Zapisy w Ośrodku Kultury codziennie, wpłatę na wy-
cieczkę należy dokonać do 14 dni przed wyjazdem. Nie-
dokonanie wpłaty spowoduje wykreślenie z listy  uczest-
ników. 
Cena zawiera koszt transportu autokarem, parkingów  
i przewodnika. Zapraszamy. 

Użytkownicy starych kotłów na paliwa stałe (np. węgiel, drewno), muszą je wymienić na nowe, co najmniej 5 klasy albo zasto-

sować inne źródło ciepła, takie jak: gaz, pompa ciepła, fotowoltaika. Obowiązek ten wynika z zapisów uchwały antysmogowej. 

 

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania (wg stanu na 1 września 2017r.):  

 kotły eksploatowane powyżej 10 lat (od daty ich produkcji), należało wymienić do końca 2021 roku,  

 kotły użytkowane od 5 do 10 lat (od daty ich produkcji), należy wymienić do końca 2023 roku, 

 użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku, 

 kotły klasy 3 i 4 posiadające normę PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do końca roku 2027. 

 

Pamiętaj, że wiek użytkowanego kotła liczy się wg stanu na dzień 1 września 2017 roku, tj. momentu, od którego obowiązuje 

uchwała antysmogowa.   

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, 

który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyję-

tej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.  Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, 

przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona 

wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-

czenia).  

Staż Gminna prowadzi regularne kontrole domowych kotłowni. Ich zadaniem jest sprawdzenie, jak mieszkańcy gminy Gaszowi-

ce wywiązali się z obowiązku wymiany kotłów użytkowanych dłużej niż 10 lat.                 UG 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA W PRAKTYCE - STRAŻ GMINNA KONTROLUJE 


