
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak 

niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.  

W dniach 9 i 10 marca 2022 roku odbyły się w naszej gminie uroczyste obchody jubile-

uszy pożycia małżeńskiego za 2021 rok z udziałem par obchodzących Złote, Żelazne, Dia-

mentowe i Szmaragdowe Gody. Spotkanie odbyło się w Domu Przyjęć "Ewa" w Piecach. 

Szanownych Jubilatów i zgromadzonych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-

go - Pani  Halina Bobrzyk, a następnie Wójt Gminy – Pan Paweł Bugdol skierował wiele 

słów uznania w kierunku Jubilatów. W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Rady 

Gminy - Pan Krzysztof Lorek oraz proboszcz parafii Czernica. 

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia. Jubilaci 

otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, które 

wręczał Wójt Gminy oraz pamiątkowe dyplomy i upominki. Po uroczystym wręczeniu 

medali goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad.  

Część artystyczną przygotowały dzieci z zespołu - „Znaczki” działający przy Szkole Podstawowej w Czernicy, pod kierownic-

twem Pani Katarzyny Zając. /zdjęcia Jubilatów także na stronie 2, fotografia - Studio U. Mazurek/    
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Urząd Gminy Gaszowice przypomina, że termin na złożenie 

deklaracji CEEB upływa z dniem 30 czerwca 2022 r. 
 Czytaj na stronie 2 
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OSTATNI MIES IĄC NA ZGŁOSZENIA 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budyn-

ków 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. Do 30 

czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomo-

ści mają czas na ich zgłoszenie do Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków. CEEB ma na celu ze-

branie informacji o źródłach ciepła wykorzystywa-

nych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także 

przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w 

budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. 

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właści-

cielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się 

źródło ciepła i spalania paliw, niedopełnienie tego 

wymogu przez właściciela naraża go na kary. 

Wójt Gminy Gaszowice przypomina o obowiązku 

złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

lub zarządców budynków o zainstalowanym źródle 

ciepła i spalania paliw. Za brak złożenia deklaracji 

grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach 

ogólnych kodeksu wykroczeń.  

W  regulaminie sklepu Polskiej Grupy Górniczej 

wprowadzono zmiany dotyczące głównie deklaracji 

CEEB. Bez tej deklaracji nie odbierzemy zakupione-

go węgla, nawet jeśli uda nam się dokonać zamówie-

nia. Deklarację CEEB należy dostarczyć najpóźniej w 

dniu odbioru węgla. W tym celu wystarczy wydruk 

z identyfikatorem lub kopia z urzędu.  

 

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzo-

ru Budowlanego publikowany jest ranking gmin, 

który codziennie jest aktualizowany.  

O pozycji gminy w rankingu decyduje liczba punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej jedna deklaracja w 

ewidencji. Wg stanu na ostatnie dni maja br. wciąż ponad 1000 punktów adresowych z terenu gminy Gaszowice nie złożyło 

deklaracji. Deklarację w wersji papierowej można wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Gaszowice, natomiast w wersji elektro-

nicznej (dla osób posiadających profil zaufany lub innego rodzaju podpis elektroniczny) na stronie internetowej  

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

22 maja w kościele parafialnym w Gaszo-

wicach odbył się koncert zespołu wokalne-

go Singers, działającego w ramach zajęć 

Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Szczerbicach. „Koncert dla pokoju – Śpiew 

ku niebu wznieśmy” był swoistym manife-

stem wolności i pokoju. Modlitwa o pokój 

Norberta Blachy była wstępem do dalszej części koncertu. Repertuar wybrany na tę okoliczność zawierał utwory religijne z 

repertuaru zespołu TGD oraz Hosanna, Nasz Bóg, Wciąż mnie zadziwiasz Panie i inne. Zespół wykonał również piosenki o 

tematyce papieskiej w związku z niedawną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, wypraszając łaskę pokoju dla Ukrainy i całego 

świata. Wśród prezentacji znalazły się również utwory tj. Wznieś serce nad zło z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego, wzrusza-

jące Imagine  zespołu The Beatles. Na zakończenie Singersi wykonali swój autorski utwór Zaczekam, który powstał na marco-

wych warsztatach wokalnych, pod wpływem wydarzeń ostatnich tygodni. Dziękujemy ks. Proboszczowi Adamowi za współor-

ganizację koncertu oraz życzliwe przyjęcie, Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy  Pozaszkolnej Joannie Rzymanek za  wsparcie 

finansowe, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za współpracę i życzliwość oraz wszystkim sympatykom, którzy przybyli 

na koncert. Za oprawę techniczną -  realizację dźwięku i światła dziękujemy firmie Unister Sound Jacka Pytlika oraz Rafałowi 

Wojaczkowi.            Katarzyna Brachaczek 

ŚPIEW KU NIEBU WZNIE ŚMY  
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POCIĄGIEM DO RACIBORZA 

Pierwszego kwietnia 2022r. klasa VIIc udała się pocią-

giem do Raciborza. Realizowanie programu wycieczki 

rozpoczęliśmy od spaceru pod mury więzienia. Następ-

nie ruszyliśmy  w kierunku Rynku. Centralny plac śre-

dniowiecznego założenia urbanistycznego - dawny plac 

targowy, na którym później wzniesiono Ratusz i su-

k i e n n i c e .  W e  w s c h o d n i e j  p i e r z e -

i Rynku w Raciborzu zobaczyć można ciekawe kamie-

niczki nawiązujące do stylu renesansowego, po prze-

ciwnej stronie natomiast stoi gotycki kościół Św. Jaku-

ba oraz kościół Wniebowzięcia NMP. Obecna, gotycka bryła architektoniczna kościoła pochodzi z początku XIV wieku. Choć 

kościół jest bardzo duży i z zewnątrz okazały, to jego najpiękniejszą część stanowi barokowy ołtarz wykonany przez Salomona 

Steinhofa. Po drodze przystanęliśmy przy Pomniku Matki Polki wykonanym  z brązu, który poświęcony został wszystkim ślą-

skim matkom wychowującym swoje dzieci w duchu polskiego patriotyzmu. Pomnik ten stoi  na placu Mostowym w Raciborzu, 

niedaleko koryta Odry.  

Dotarliśmy do Zamku Piastowskiego. Przewodnik opowiedział nam o jego powstaniu i historii. Pierwsza wzmianka pochodzi z 

845 r. Od 1108 roku do początku XIV wieku zamek znajdował się pod panowaniem Piastów. W 1146 roku na raciborskim 

zamku rezydował Władysław II Wygnaniec, który został wypędzony przez swoich braci. W 1172 roku Mieszko Laskonogi, nie-

słusznie nazywany Plątonogim, obrał Racibórz za stolicę swojego księstwa. Obejrzeliśmy kaplicę zamkową i wystawy. 

Następnie udaliśmy się do Muzeum w Raciborzu, gdzie czekała na nas największa atrakcja naszej wycieczki. Mumia Dżed-

Amonet-ius-anch – które oznacza dosłownie "mówi Amonet ona będzie żyć", pochodząca ze starożytnego Egiptu zmarłej w 

wieku około 19-20 lat kobiety. Okazało się, ze pochodzi ona z okresu panowania XXII/XXIII dynastii, sprzed 2800 lat. Zobaczy-

liśmy jej sarkofag oraz znajdujące się na nim heroglify. Zwiedziliśmy muzeum, gdzie znajdują się także ciekawe wykopaliska sta-

nowiące eksponaty oraz jego drugą część dotyczącą muzeum wsi i muzeum dentystyczne. 

Mimo niesprzyjającej pogody wycieczkę uważamy za udaną i ciekawą. Zgłębiliśmy wiedzę o  zabytkach naszego regionu, bo 

przecież warto wiedzieć o nim jak najwięcej.               Zenobia Mrozek  

Spotkania dla gości z Ukrainy 

Ośrodek Kultury w Czernicy i Stowarzyszenie „Spichlerz” 

serdecznie zaprasza gości z Ukrainy na spotkania przy ka-

wie. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 11:00 w 

czernickim pałacu. 

Zbiórka i transport na Ukrainę 

Stowarzyszenie „Spichlerz” pragnie podziękować wszyst-

kim, którzy zaangażowali się w zbiórkę dla Ukrainy. Dzięki 

Waszej hojności Stowarzyszenie mogło wysłać kilka trans-

portów prosto do Tarnopola i Żytomierza. RAZEM MOŻ-

NA WIĘCEJ. 

 

Zajęcia dla dzieci i dorosłych z Ukrainy 

Ośrodek Kultury w Czernicy informuje, że dzieci i dorośli z 

Ukrainy mogą uczestniczyć w zajęciach na terenie pałacu. 

Podczas zajęć obecny jest tłumacz. Zajęcia są bezpłatne. 

 

Jajo plenerowe 2022 

Organizowane Jajo Plenerowe to coroczna tradycja Stowa-

rzyszenia „Spichlerz”. Tegoroczne Jajo Plenerowe, które jak 

zwykle odbyło się w parku przy czernickim pałacu, zostało 

połączone z jarmarkiem wiosenno-wielkanocnym. Deszcz 

nie zniechęcił ludzi do odwiedzin stoisk z rękodziełem, po-

smakowania lokalnych specjałów i udziału w warsztatach. 

Na dzieci oczywiście czekał Zając, który miał słodkości. 

Eko bazarek w czernickim pałacu 

Ośrodek Kultury w Czernicy przypomina, że w każdą ostat-

nią sobotę miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00 w czernic-

kim pałacu odbywa się eko bazarek. Można zakupić wiele 

zdrowych i swojskich przysmaków, kosmetyków, owoców, 

przekąsek. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy.       OK 

WIEŚCI Z CZERNICKIEGO „ZAMECZKU”  
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BELETRYSTYKA RODEM Z CZERNICY  
Chciałbym przedstawić osiągnięcia naszej byłej członkini OSP Czernica Kata-

rzyny Wycisk. 

Kobieta wielu pasji. Kocha rysować, malować, pisać, czytać i grać na gitarze. 

Uwielbia muzykę i nie wyobraża sobie bez niej życia, często jest ona inspiracją 

do tworzenia nowych historii i obrazów. Zadebiutowała książką z gatunku 

urban fantasy pod tytułem: „Falcon, Na ścieżce kłamstw”, która jest pierw-

szym tomem zakończonej trylogii. 

14 sierpnia 2021 miała miejsce premiera jej kolejnej powieści: „Krew Nowych 

Bogów”, która zdobyła status bestsellera Legimi. 

14 lutego 2022 roku została wydana powieść: „EPI. Nie pozwól mi upaść”. 

Dramat/romans, gdzie główna bohaterka, podobnie jak autorka, cierpi na epi-

lepsję. Książka zdobyła status bestsellera w zaledwie dwa tygodnie. 

W sierpniu 2022 roku będzie miała miejsce premiera kolejnej książki z gatun-

ku dramat/romans „FREAK. Naucz mnie oddychać”. 

Pisarka wydaje swoje książki samodzielnie, każda z jej powieści jest przygotowana profesjonalnie, z dbałością o szczegóły. 

Prezes OSP Czernica, Mirosław Soppa 

MAJ W CZERNICKIM PRZEDSZKOLU 

Maj w czernickim przedszkolu okazał się bogaty w 

uroczystości i wydarzenia o charakterze patriotycz-

nym. 

Z okazji świąt: 1, 2 i 3 maja, przedszkolaki z czernic-

kiego przedszkola przygotowały ze swoimi paniami 

uroczystą akademię. Dzieci przedstawiły wiersze, 

piosenki oraz tańce. Wszyscy byli ubrani w biało-

czerwone kolory. 

Występy dzieci oglądali: pani Ewa Kowol, pan Zbi-

gniew Goworowski oraz pan Adam Mróz - goście 

akademii. Natomiast przedszkolaki z grupy Jeżyków 

wykonały prace, które ozdobiły korytarz. Były to 

serca w kolorach białym i czerwonym. 

Dziękujemy panu sołtysowi za słodki upominek dla 

przedszkolaków oraz kwiaty do donic stojących 

przed wejściem do przedszkola. 

Dzieci uczą się patriotyzmu w trakcie zajęć dydak-

tycznych prowadzonych przez panie, a także biorąc udział w akademiach. Istotne są symbole i barwy narodowe oraz patriotycz-

ne wiersze i piosenki, które towarzyszą podczas uroczystości przedszkolnych. Ważny symbol narodowy – godło Polski jest 

stałym elementem wystroju sal. 

19 maja dzieci z grup "Kolorowe Nutki" oraz "Pszczółki" wzięły udział w przedszkolnej 

Ekoliadzie. Dzieci wykazały się wiedzą dotyczącą segregowania śmieci oraz dbania o naszą 

przyrodę i o ziemię. Gościem tego spotkania była pani Karina Stępień - pełnomocnik wój-

ta ds. infrastrukturalnych, która towarzyszyła nam w tym wyjątkowym dniu. Dziękujemy 

jej również za nagrody w postaci gier i zabawek przekazanych na rzecz przedszkola. Dzię-

kujemy także wychowawcom grup za przygotowanie dzieci. 

 

Dyrektor i grono pedagogiczne, Przedszkola Bajkowe Wzgórze w Czernicy 
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W czwartek 12 maja w Przedszkolu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gaszowicach odbył się konkurs ekologiczny, 

w którym udział wzięły dzieci z grup Puchatki i Króliczki. Przedszkolacy rozwiązywali zagadki, wykonywali różne 

zadania mające na celu rozwijanie wrażliwości ekologicznej. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała p. kierownik 

Referatu Ochrony Środowiska Karina Stępień. Dzieci otrzymały piękne nagrody ufundowane przez Urząd Gminy  

Gaszowice, za które pragniemy gorąco podziękować.        Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Mandla 

KONKURS EKOLOGICZNY W GASZOWICKIM PRZEDSZKOLU 

„Niech piosenka nasza płynie, z wiatrem hen daleko 

stąd my z nią ślemy zaproszenie do czernickich 

stron” 

Dzisiaj przedstawimy zespół folklorystyczny 

„Trojak”. Niektórzy słyszeli jak śpiewamy, lub byli na 

naszych występach. Zespół powstał w 2014 roku, 

prowadzącym jest pan Jurek Kleczka. Dziękujemy 

panu Jurkowi  za cierpliwość do nas, za uwagi, które są niezbędne dla nas, a my będziemy starać się coraz lepiej śpiewać. Swo-

imi występami uświetniamy wiele uroczystości, występujemy na zaproszenie zaprzyjaźnionych zespołów. Śpiew daje nam ode-

rwanie się od codzienności, spotkania z innymi ludźmi lubiącymi śpiewać. Występy, przygotowania i próby dają nam niezapo-

mnianą satysfakcję. Śpiew jest skutecznym lekarstwem na wszystko, poprawia nastrój, zmniejsza poczucie osamotnienia, 

usprawnia pamięć i zdolności poznawcze. Działa szczególnie gdy dzieli się ją z innymi. Śpiew  to odskocznia od pracy, pozwala 

zrelaksować się i daje nam ogromną frajdę, daje nam to co kilogram czekolady – radość, tyle że bez zbędnych kalorii. Dopóki 

się śpiewa człowiek żyje. Każdy może rozpocząć przygodę ze śpiewem i odnaleźć w tym pasję, bez względu na wiek. Pragniemy 

zaznaczyć, że najstarszym członkiem zespołu jest pan Czesław Szymczyk mający 91 lat, a najmłodszym Emilia Sala mająca 24 lata . 

Za młodością, która mija, wśród codziennych ludzkich spraw, chociaż wiosen nam przybywa zaśpiewajmy wszyscy wraz. 

Lubisz śpiewać – dołącz do nas a przekonasz się, że przyjemnie i pożytecznie w koleżeńskiej atmosferze spędzisz wolny czas z 

zespołem folklorystycznym „Trojak” z siedzibą w Ośrodku Kultury „Zameczek” Czernica ul. Wolności  39. Szczegóły w każdą  

środę o godzinie 17.00. Zapraszamy.           Członkinie zespołu „Trojak” - Grażyna Gunia, Małgorzata Witek 

ZAŚPIEWAJ Z NAMI 
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Trzydniowa wycieczka zorganizowana przez Sołtysa 

Czernicy do O.W. Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej 

odbyła się w pierwszych dniach maja br. Wycieczka pla-

nowana była już wcześniej, lecz pandemia przeszkodziła 

w jej zorganizowaniu. Uczestnicy wycieczki to nie tylko 

mieszkańcy Czernicy, a również osoby z poza Gminy 

Gaszowice. Dzięki sprzyjającej pogodzie uczestnicy wycieczki mieli możliwość przejścia Doli-

ny Chochołowskiej, spaceru po Bukowinie oraz uczestnictwa w wieczornych zabawach ta-

necznych. Do zregenerowania sił służyły dwa baseny, sauny i jacuzzi oraz przepyszne góral-

skie jadło. W drodze powrotnej uczestnicy zaplanowali z Sołtysem już kolejny wyjazd.  AM 

SOŁECKA MAJÓWKA W TATRACH 

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców –  

Program Priorytetowy Czyste Powietrze, 23.06.2022 r. 
W dniu 23.06.2022 r. (czwartek) w kawiarni OKiS Gaszowice w godz. 16:00 – 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie 

informacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste Powietrze".  

Pracownicy urzędu przedstawią krótką prezentację obejmującą założenia programu i proces składania wniosku oraz 

odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termo-

modernizację budynku. Serdecznie zapraszamy! 
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We wtorek 10.05.2022. w Gliwicach 

odbył się Finał Wojewódzki w Piłce 

Ręcznej Chłopców w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej zorganizowanych 

przez Szkolny Związek Sportowy. 

Startowały cztery szkoły: SP Zabrze, 

SP 42 Sosnowiec, SP Chorzów i SP 

Piece. Mecze rozegrano systemem 

pucharowym, po wcześniejszym loso-

waniu. Pierwszy mecz nasi uczniowie 

rozegrali z SP Zabrze, przegrali po 

zaciętej walce jak się później okazało z 

Mistrzami naszego województwa. W 

drugim meczu  walczyli z SP 42 Sosno-

wiec, wygrywając w pięknym stylu 24-

:15, tym samym zdobywając III miejsce 

i brązowy medal. 

Startowali: Michał Mańka - kapitan, 

Dominik Zieleźny - bramkarz, Bartosz i Wojciech Olszyna, Dawid Granieczny,  Olaf Jonderko, Ksawier Gwoździk, 

Bartosz Gawliczek, Robert Malczok, Paweł Widawski, Jakub Mikołajczyk, Paweł Granieczny. 

Chłopcy gratulacje!!! Jesteśmy z Was dumni. 
opiekun: Iwona Wolnik  

SZCZYPIORNIŚCI Z PIEC TRZECIĄ SIŁĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM!  

S ILES IAN SANDA CLUB 

14 maja w Sochaczewie odbyły się Mistrzostwa 

Polski MMA. Nasz klub reprezentowało 3 za-

wodników z naszej Gminy: Krzysztof Kubek, 

Wiktoria Borsuk oraz Michał Bobrzyk. Miło 

nam poinformować, iż dwoje naszych zawodni-

ków przywozi medal z tak prestiżowej impre-

zy. Wiktoria Borsuk wywalczyła brąz w kat. 

juniorek do 66kg, Michał wygrywa swoją kate-

gorię MMA Masters do 88kg. Krzysztof Kubek 

tym razem nie zdołał zapunktować, walczył w kat. OFS do 77kg.        SC 

Szef polskiego rządu ogłosił wyniki II edy-

cji rządowego programu dla samorządów. 

Na inwestycje bliskie mieszkańcom prze-

znaczamy kolejne miliardy złotych. Bez-

zwrotne dofinansowanie otrzyma 100 

proc. samorządów, które złożyły chociaż jeden wniosek w tej edycji.  

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) mogła zgłosić maksymalnie 

trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz 

obligatoryjnie do 5 mln zł. 

Gmina Gaszowice otrzymała informację, że wsparcie otrzymają następujące 

inwestycje: 

- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy - 3,825 mln 

zł, 

- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Ryduł-

towskiej w Gaszowicach - 2,088 mln zł, 

- Przebudowa części budynku SP w Piecach na potrzeby przedszkola - 1,95 

mln zł.         UG 
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Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości 

zamieszkałych wynosi 30 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami mija 20 czerwca 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 


