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GASZOWICE PRZYJAZNĄ GMINĄ DLA CZYSTEGO POWIETRZA  

Gmina Gaszowice została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas tegorocznej edycji 

wręczenia "Zielonych Czeków" znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych w kate-

gorii: "Gmina przyjazna dla czystego powietrza". W tym miejscu warto przypo-

mnieć, że w roku 2019 i 2020 na terenie naszej gminy wymieniono 220 starych 

pieców na ekologiczne źródła ogrzewania, w roku bieżącym to następne 350 

sztuk, zaś na ten moment 130 kolejnych właścicieli nieruchomości zadeklarowa-

ło chęć wymiany źródeł ogrzewania w roku 2022. - To wyróżnienie ma dla nas 

ogromne znaczenie, z racji tego, że tylko kilka gmin z terenu województwa 

śląskiego takie wyróżnienie otrzymało. Liczby mówią same za siebie. Tylko w bieżącym roku przeznaczyliśmy milion złotych na 

wymianę źródeł ciepła. Oprócz tego kontynuujemy program OZE, dzięki któ-

remu udało się wymienić "kopciuchy" na kotły na pellet oraz na pompy ciepła. 

Jeśli pomyślnie uda się rozstrzygnąć kolejny przetarg, to mam nadzieję, że do 

połowy przyszłego roku uda się również zainstalować panele fotowoltaiczne - 

podsumowuje Wójt Paweł Bugdol. 

Fot. Mirosław Cichy 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” działa 

w godzinach 8.00-10.00 od poniedziałku do piątku, w Urzędzie Gminy Gaszo-

wice (pokój 03, Referat Ochrony Środowiska) tel. 32/4327144 e-mail: 

eko@gaszowice.pl.                      UG 

Wspaniały jubileusz 13 grudnia obchodziło 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicy.  

60-lecie istnienia było doskonałą okazją do 

świętowania, które rozpoczęło się od uro-

czystej mszy dziękczynnej w tutejszym ko-

ściele. Następnie wszyscy członkowie 

KGW oraz goście wzięli udział w spotka-

niu, podczas którego padło wiele ciepłych 

słów, życzeń oraz podziękowań. - 60-lecie 

Koła Gospodyń Wiejskich w Czernicy to 

piękny jubileusz. Wszystkim osobom zwią-

zanym z Kołem życzę przede wszystkim 

zdrowia oraz dalszego wspaniałego rozwo-

ju i nowych członków. Życzę, aby udało się 

zrealizować wszystkie pomysły i marzenia - 

powiedział Wójt Paweł Bugdol, gratulując  

i dziękując za ogromny wkład na rzecz kul-

tywowania tradycji. Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicy powstało w 1961 roku i od tego czasu nieprzerwanie pielęgnuje 

śląską kulturę oraz dumnie reprezentuje gminę Gaszowice podczas różnych uroczystości i wydarzeń.    JP 

Fot. Jerzy Kawulok 

60 LAT KGW W CZERNIC Y 
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2022 - I PÓŁROCZE 
HARMONOGRAMY DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ. 
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z POSESJI O UTRUDNIONYCH DOJAZDACH 



Str. 5 

Każdy, kto w sobotę, 11 grudnia odwiedził Ośrodek Kultury  

i Sportu w Gaszowicach, mógł poczuć klimat świąt na dwa 

tygodnie przed Bożym Narodzeniem. To właśnie tutaj po raz 

drugi zorganizowano festiwal kulinarny "Gaszowickie Smaki". - 

Dziś wystawiają się u nas mieszkańcy gminy, którzy wykonują różne kulinarne specjały: ciastka, dżemy, przetwory, kołocze, 

krokiety czy dania mięsne. W większości są to kulinaria związane ze świętami, ale nie tylko - wyjaśnił Jerzy Białek, dyrektor 

gaszowickiego OKiS-u. - My, jako Ośrodek Kultury, również czynnie włączyliśmy się do tego wydarzenia, przygotowując kro-

kiety z mięsem, kapustą i grzybami, pieczony boczek, a także dietetyczne kanapki czy desery w stylu fit. A wszystkim, którzy 

zmarzli w drodze do nas, proponujemy gorącą czekoladę lub grzańca - dodał dyrektor. W sumie skorzystać można było z ofer-

ty kilkunastu wystawców, a dzięki różnorodności oferowanych produktów, każdy znalazł coś dla siebie. Było coś dla ciała, ale 

było też dla ducha, bo dla wszystkich zebranych wspaniały występ przygotował gaszowicki chór Bel Canto.   JP 

Fot. Jakub Pochwyt 

GASZOWICKIE SMAKI  
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Jak co roku, nasza szkoła 6 grudnia br. rozpoczęła Ty-

dzień z Patronem Szkoły. Korytarz szkolny zamienił się 

w piękny Mural im. Henryka Mikołaja Góreckiego, któ-

ry po krótkim czasie zapełnił się pracami. Każda klasa 

przypominała sobie informacje o życiu i twórczości 

naszego patrona, przedstawianych w formie interak-

tywnej książki, następnie dla uczniów klas 1-3 czekało 

zadanie, w którym przedstawić mieli obrazek odnoszą-

cy się do słów hymnu szkolnego. Dla klas 4-7 przygo-

towane było nieco trudniejsze zadanie, a mianowicie 

mieli napisać list do patrona szkoły, w którym opowie-

dzą trochę o sobie i swoich pasjach.  Nasi uczniowie 

poradzili sobie z nim śpiewająco, rozwijając przy tym 

swoją kreatywność. Jednak płynęła z tego zadania jesz-

cze jedna korzyść, a mianowicie możliwość lepszego 

poznania kolegów i koleżanek ze swojej klasy.             Grażyna Musiolik, Kamila Dobrowolska, Martyna Skorupa 

Z PATRONEM ZA PAN BRAT!  

Zachęcamy do zapoznania się z jedną z naj-

nowszych produkcji znanego i lubianego dzien-

nikarza i krytyka kulinarnego tj.  Roberta Ma-

kłowicza, który w ostatnim okresie odwiedził 

Krainę Górnej Odry, czyli południowo-

zachodnią część województwa Śląskiego. Film 

zamieszczony został na platformie Youtube, a 

w nim możemy zobaczyć m.in Graniczne Me-

andry Odry, które wpisują się w sieć Natura 

2000, Zamek Piastowski i sąsiadujący Browar 

Racibórz, Zabytkową Stację Kolei Wąskotoro-

wej w Rudach, gdzie pan Robert udał się na 

przejażdżkę oraz poznał  panie ze stowarzysze-

nia Turzanki , a także miał okazję skosztować 

dań przygotowanych przez panie reprezentują-

ce Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gaszowice, które zachwyciły podróżnika swoimi przysmakami.      UG 

ROBERT MAKŁOWICZ W KRAINIE GÓRNEJ ODRY 

5 grudnia obchodzony jest 

Międzynarodowy dzień Wo-
lontariusza. Dwa dni wcze-

śniej, w Czernicy, z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Działań 

Lokalnych Spichlerz odbyło 
się spotkanie, podczas któ-

rego podziękowano wszyst-
kim wolontariuszom, na 

których pracę i pomoc moż-
na liczyć w każdej sytuacji. 

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu, był Paweł Bugdol, Wójt gminy Gaszowice. - Każdego roku 
staram się być na tych spotkaniach i podziękować wszystkim wolontariuszom za to, że pracują bezinteresownie na rzecz 

naszej lokalnej społeczności - podsumował Wójt.          JP 

PODZIĘKOWALI 

WOLONTARIUSZOM 
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DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

GMINA GASZOWICE otrzymała 40.561,00 zł dofinansowania dla szkół na wycieczki szkolne w 2021r. w ramach przedsięwzięcia Mini-

stra Edukacji i Nauk pod nazwą: „Poznaj Polskę” 

 

W naszej Gminie wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkol-

nych związanych  z priorytetowym obszarem edukacyjnym „Kultura i dziedzictwo narodowe”. 

W tym roku wsparcie na łączną kwotę 40.561,00 zł. otrzymały:  

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach 

 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczerbicach 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 61.752,00 zł. 

W sobotę, 4 grudnia, na boisku w Piecach rozegrano 

mecz barbórkowy pomiędzy Oldboyami i drużyną 

Dębu Gaszowice. Coroczne spotkania mają bardzo 

bogatą tradycję, która sięga 1976 roku. Tegoroczny 

mecz był już zatem 46 w historii. I jak zawsze na bo-

isku trwała zacięta rywalizacja w duchu fair play, ale 

końcowy wynik miał drugorzędne znaczenie. Najważ-

niejsza była zaś możliwość wspólnego spędzenia czasu 

i wymiany doświadczeń pomiędzy kilkoma pokolenia-

mi piłkarzy.                JP 

ZAGRALI PO RAZ 46 

JARMARK PEŁEN ATRAKC J I 

W niedzielę, 14 grudnia, na terenie Ośrodka Kultury "Zameczek" 

w Czernicy odbył się Gminny Jarmark Świąteczny. Na wszystkich 

przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. Na licznych stoiskach moż-
na było zakupić lokalne rękodzieło czy wyroby kulinarne, przygo-

towane m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich. W programie 

znalazły się również odwiedziny świętego Mikołaja, animacje dla 

dzieci czy występy artystyczne. Popis swoich wokalnych umiejęt-

ności dały zespoły "Znaczki" i "Trojak" oraz przedszkolaki i 

uczniowie ze szkoły podstawowej w Czernicy. Wraz z grupą 

Astrohunters można było wypatrywać pierwszej gwiazdki, zaś na 

zakończenie imprezy wysłuchać koncertu zespołu "Chwila Nie-
uwagi". Świąteczny jarmark wspólnymi siłami przygotowały Ośro-

dek Kultury w Czernicy, Stowarzyszenie Działań Lokalnych 

"Spichlerz", Stowarzyszenie "U'RWIS" oraz gmina Gaszowice.  JP 
fot. Jakub Pochwyt 



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 mija 20 grudnia br. Str. 8 

Ponad 95% osób poniżej 45. roku życia, które 

zmarły na COVID-19 to osoby niezaszczepione. 

Właśnie dlatego Kancelaria Prezesa Rady Mini-

strów rozpoczęła nową odsłonę kampanii 

#SzczepimySię.  Tuż przed świętami zdecydo-

waliśmy się na prosty i mocny komunikat – 

niezaszczepianie się w większości przypadków 

kończy się tragicznie dla osób chorych na 

COVID-19. 

Koronawirus to nie tylko mniej lub bardziej 

łagodna choroba. To pandemia wobec której jedyną bronią są szczepienia. Zbliżają się kolejne święta w cieniu koronawirusa. 

Jednak w tym roku możemy zrobić sobie i swoim bliskim wyjątkowy prezent – zaszczepić się. 

„A ty? Jak chcesz spędzić te święta?” – to pytanie, które pojawia się w nowej odsłonie kampanii. Spot w dosadny sposób poka-

zuje do czego może doprowadzić nieprzyjęcie szczepionki – to brak członka naszej rodziny przy wigilijnym stole. 

Wybierz mądrze – zaszczep się zanim zachorujesz 

Bohaterem jednego ze spotów jest Kevin. To chłopak, którego mogliśmy poznać w spocie Ministerstwa Zdrowia, zachęcającym 

do noszenia maseczek. Rok temu Kevin w wyniku nie noszenia maseczki, zaraził się koronawirusem. W ostatnich sekundach 

spotu trafił do szpitala. Kampania #WybierzMądrze pokazuje dalsze losy Kevina, który zmarł na COVID-19. Niestety chłopak 

nie miał szansy skorzystać ze szczepień. 

Ciężki przebieg COVID-19 dotyka głównie osoby niezaszczepione 

Ponad 95% osób poniżej 45. roku życia, które zmarły na COVID-19 to osoby niezaszczepione. Ta czarna statystyka mogłaby 

być inna dzięki szczepieniom. Szczepiąc się możemy uniknąć zachorowania lub łagodnie przejść przez zakażenie. 

Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, jest blisko 60 razy większe! 

To dane z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. 

Dawka przypominająca to wzmocniona ochrona. 

Osoby powyżej 50. r.ż., po upływie 5. miesięcy od pełnego zaszczepienia, mogą przyjąć przypominającą dawkę szczepionki 

przeciw COVID-19. Osoby w wieku 18-49 lat mogą to zrobić po 6. miesiącach. 

Skierowanie na szczepienie dawką przypominającą wystawione jest automatycznie po upływie odpowiednio 5. lub 6. miesięcy 

od ostatniego szczepienia. Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfikatu 

COVID (UCC) na rok od daty wykonanego szczepienia. 

Masz dziecko w wieku 5-11 lat? Zapisz je na szczepienie! 

Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat są bezpieczne i zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choro-

by. Nie zwlekaj i już 14 grudnia zarejestruj swoją pociechę na szczepienie przeciw COVID-19. Mali pacjenci otrzymają preparat 

Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce – 10 mikrogramów. 

materiał pobrany ze strony internetowej: www.gov.pl 

WYBIERZ MĄDRZE, ZASZ CZEP S IĘ! 

Ośrodek Kultury i Sportu  

w Gaszowicach 

w dniu 31.12.2021 r. 

o godz. 23.00 zaprasza na 

 powitanie nowego roku 2022 

przy muzyce,  

kawie i szampanie. 

 

Pokaz ogni sztucznych 

o godz.24.00 

Zapraszamy 

ECOHARMONOGRAM 
Harmonogram wywozu odpadów ko-

munalnych w Twoim smartfonie! 

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram 

pozwala na pobranie harmonogramu 

wywozu odpadów komunalnych poda-

jąc swój adres zamieszkania. Dzięki 

automatycznym powiadomieniom 

dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do 

kalendarza. 

W aplikacji znajdują się również inne informacje, takie jak: 

     jak należy sortować śmieci; 

     gdzie się znajduje i co należy oddawać do 

PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów ko-

munalnych); 

     kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpa-

dów w twojej gminie; 

     termin płatności za odpady. 


