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PODSUMOWANIA I NOWOROCZNE PLANY 

Szanowni mieszkańcy,  

Zakończył się stary rok 2013, a przywitaliśmy NOWY ROK 2014. 

Obecny okres to czas osobistych refleksji, podsumowań tego co 

było i snucia planów na przyszłość. 

Rok 2013 to rok, który zaznaczył się wieloma ważnymi wydarze-

niami i rocznicami. Przeżywaliśmy go jako rok 95-lecia odzyska-

nia niepodległości Polski. Świętowaliśmy 25 rocznicę powstania 

KGW Łuków Śl. Nasz chór Bel Canto także cieszył się ze swoich 

20 lat działalności. Także nasi sportowcy osiągnęli wiele znaczą-

cych sukcesów, choćby wymienić tutaj historyczny awans drużyny 

piłkarskiej KS ZAMECZEK CZERNICA czy także wielki sukces 

sekcji skata sportowego DĄB Gaszowice, która awansowała do I 

ligi. Także stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy od-

niosły wiele sukcesów.  

Przy współpracy z naszymi sąsiadami rozpoczęliśmy prace związa-

ne z dokumentacją drogi Pszczyna – Racibórz, kluczowej inwesty-

cji dla rozwoju terenów naszej gminy i całego Subregionu. W ra-

mach porozumienia z powiatem rybnickim zbudowano kolejne 

odcinki chodników, przygotowano dokumentacje wykonawcze, 

które pozwolą dalej budować chodniki we wszystkich sołectwach. 

Zostaną w bieżącym roku zmodernizowane kolejne odcinki dróg 

gminnych.  

Zaczyna przynosić efekty ekologiczne realizacja programu wymia-

ny pieców centralnego ogrzewania, budowa systemów solarnych 

oraz eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków. Wspólnie 

z gminami powiatu rybnickiego zrealizowaliśmy z pieniędzy Unii 

Europejskiej program e-administracja, co pozwala mieszkańcom na 

szybszy nieograniczony w czasie, bo 24 godziny na dobę, przez 7 

dni w tygodniu można  kontaktować się z urzędem. Sportowcy w 

Czernicy mogą korzystać z nowego budynku wielofunkcyjnego. 

Zmodernizowano obiekty OSP. Wykonano prace remontowo-

modernizacyjne w naszych szkołach i przedszkolach. Od 1 lipca 

ubiegłego roku, funkcjonuje tzw. „ustawa śmieciowa”. Jej skutecz-

ność będziemy mogli ocenić już niedługo. Dalej jednak aktualne 

jest hasło „Palisz śmieci – trujesz siebie i dzieci”.  

Jak to w życiu bywa w minionym roku przeżywaliśmy też chwile 

dramatyczne związane z pożarami. W ich wyniku 2 rodziny straci-

ły swoje domy. W tym miejscu chcę jeszcze raz podziękować 

wszystkim, którzy w sposób nie tylko materialny starali się pomóc 

poszkodowanym w tych zdarzeniach.   

31 stycznia 2013r. pożegnaliśmy wielkiego przyjaciela naszej gmi-

ny. Zmarł senator naszego regionu - profesor Antoni Motyczka. 

Wspomnijmy także mieszkańców naszej gminy, którzy w 2013 

roku odeszli do wieczności, a było ich 77.  

Dzięki przyrostowi naturalnemu (101 urodzeń) oraz dodatkowej 

migracji liczba mieszkańców gminy zwiększyła się osiągając stan 

9176 osób, na koniec 2013 roku.  

CIĄG DALSZY NA STRONIE 3 

Na zdjęciach powyżej gminne Spotkanie Noworoczne w Czernicy,        

14 stycznia 2014r. /zdjęcia autorstwa Jerzego Kawuloka/ 
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OGŁOSZENIE 

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką orga-

nizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumi-

na, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy        

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz. U z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. 

zm.)  informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfiko-

waniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice      

i przedstawieniu jej na sesji w dniu 30.12.2013r. z dniem      

3 marca 2014r. wchodzi w życie nowa taryfa za odprowa-

dzanie ścieków, obowiązująca na terenie gminy Gaszowice 

do dnia 02 marca 2015r. 

 Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków od dnia 03 marca 2014. do dnia 02 marca 2015r.(w 

złotych): 

1 Do cen i stawek opłat netto określonych w  tabeli w kol. 3,  

doliczono podatek od towarów i usług. Stawka podatku 

VAT od 01.01.2011 r. wynosi 8%.  

2 Norma ryczałtowa zużycia wody przyjęta dla gminy wy-

nosi 3m3/osoba/miesiąc.   

AKTUALIZACJA DEKLARACJI „ŚMIECIOWYCH” 

Przypominamy, że wszelkie zmiany danych, także te 

które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi (m.in. zmiany w ilości osób 

zamieszkałych na nieruchomości), należy zgłaszać w 

terminie 14 dni od ich powstania. UWAGA! Zmiana 

danych wymaga złożenia w Urzędzie Gminy nowej 

deklaracji. 

ROZLICZ PIT ZA 2013 PRZEZ INTERNET 

Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest naj-

prostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania 

rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub 

z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.       

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicz-

nego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowa-

nego certyfikatu możesz składać następujące deklaracje 

podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, 

PIT-39, PIT-16A, PIT-19A za 2013r. oraz wniosek PIT16 

w 2014r. Do wysłania powyższych deklaracji podatko-

wych i wniosku PIT-16 musisz: posiadać dostęp do Inter-

netu oraz przygotować dane takie jak: identyfikator po-

datkowy (NIP albo PESEL), imię i nazwisko, data uro-

dzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym 

za 2012r. — zabezpieczają one autentyczność składanej 

deklaracji. 

Dalej wystarczy 5 kroków: 1) wejdź na stronę                         

www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki „Do pobra-

nia” aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz wła-

ściwy formularz z zakładki „Formularze”, 2) wypełnij 

formularz, 3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wy-

kazaną w zeznaniu rocznym za 2012r., 4) wyślij doku-

ment, 5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie 

Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi z dowo-

dem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złoże-

nia PIT-u w urzędzie skarbowym. 

HARMONOGRAMY WYWOZU ŚMIECI NA 2014 

Harmonogramy które zostały Państwu przekazane w         

2013 roku obejmują również pierwsze trzy miesiące roku 

2014. Aktualnie dobiegają końca prace nad harmonogra-

mem odbioru śmieci na kolejne 12 miesięcy, począwszy 

od kwietnia 2014r. Harmonogramy te zostaną dostarczo-

ne mieszkańcom gminy wraz z wymiarem podatku od 

nieruchomości w miesiącu lutym br. będą one również 

dostępne na stronie internetowej www.gaszowice.pl. 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców 
Wyszczególnien

ie 

Cena/stawka Jednostka 

miary netto
1
 brutto 

0 1 2 3 4 5 

1 

Grupa 1               

gospodarstwa domowe  

i pozostali odbiorcy usług 

skanalizowani 

1) cena 1m
3
  

odprowadzanych  

ścieków 

6,94 7,50 zł/m
3
 

2) stawka opłaty 

abonamentowej  
2,78 3,00 

zł/odbiorcę/

miesiąc 

2 

Grupa 2 
gospodarstwa domowe i pozostali 

odbiorcy usług skanalizowani 

odprowadzający ścieki za 

pośrednictwem przydomowych 

przepompowni ścieków, których 

zasilanie energetyczne odbywa się 

na ich koszt  

1) cena 1m
3
  

odprowadzanych  

ścieków 

6,94 7,50 zł/m
3
 

3 

Grupa 3 
gospodarstwa domowe 

nieskanalizowane odprowadzające 

ścieki o charakterze bytowym 

1) cena 1m
3
  

odprowadzanych  

ścieków 

6,94 7,50 zł/m
3
 

4 

Grupa 4 
gospodarstwa domowe i pozostali 

odbiorcy usług nieskanalizowani 

odprowadzający ścieki 

charakteryzujące się dużym 

ładunkiem zanieczyszczeń  

1) cena 1m
3
  

odprowadzanych  

ścieków 

 

11,11 12,00 zł/m
3
 

5 

gospodarstwa domowe nie 

posiadające wodomierzy ani też 

urządzeń pomiarowych służących 

do pomiaru ilości odprowadzonych 

ścieków 

1) stawka opłaty 

za odprowadzanie 

ścieków 

20,82 22,49 
zł/osobę/mi

esiąc
2
 

 

OPŁATA ŚMIECIOWA 

Termin wnoszenia opłat za aktualny kwartał upływa        

20 marca 2014r. Do tego czasu należy uiścić kwotę za 

miesiąc styczeń, luty i marzec. Należy samemu zadbać o 

to, by we wskazanym okresie pieniądze trafiły na konto 

Urzędu Gminy. Osoby, które nie wnoszą opłat w terminie 

narażone są na poniesienie dodatkowych kosztów. 

INFORMACJA 

Uwaga! W przypadku trudnych warunków atmosferycz-

nych tj. obfitych opadów śniegu i braku przejezdności 

drogi, pojemnik na śmieci należy dostarczyć do głównej 

drogi (informacja dotyczy przede wszystkim właścicieli  

nieruchomości zlokalizowanych przy drogach bocznych). 
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GÓRY ŚMIECI 

W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi 

obniżenia stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych wyja-

śniamy, że zgodnie z przeprowadzonym przetargiem Gmina 

Gaszowice płaci za każdą tonę odebranych odpadów.  Woje-

wódzki Plan Gospodarowania Odpadami  szacuje, że na tere-

nach wiejskich mieszkaniec wytwarza ok. 250 kg/rocznie. 

Wyliczono więc, że mieszkańcy Gminy Gaszowice średnio 

miesięcznie wytworzą ok. 200 ton odpadów miesięcznie. We-

dług rozliczeń składanych co miesiąc przez firmę wywozową 

ilości odebranych odpadów w 2 półroczu 2013 r. wynoszą 

odpowiednio: lipiec - 201 ton, sierpień – 184 ton, wrzesień – 

268 ton październik – 291 ton, listopad – 273 ton, grudzień – 

269 ton. 

Łącznie w I półroczu 2013 roku odebrano ponad 1486 ton, zaś 

w poprzednim roku tj. 2012, firmy odebrały 2570 ton. Widać 

więc, że nasi mieszkańcy czyszczą piwnice i strychy ze zgro-

madzonych latami odpadów. Przed wejściem w życie ustawy 

śmieciowej większość nieruchomości wyposażona była w 1 

pojemnik  240 litrowy, który oddawany był 1 raz w miesiącu. 

Teraz wystarczy w dzień odbioru spojrzeć na ilości wystawio-

nych odpadów, by zobaczyć że przez domami stoją po 2 kosze 

i dodatkowo kilka worków. 

Mamy nadzieję, że po pierwszym roku realizacji ustawy sytu-

acja się ustabilizuje i dojdziemy do szacowanych 250 kg/

rocznie na mieszkańca. Nasza gmina realizuje zadanie zgodnie 

z zapisami ustawy tzn. odpady zmieszane transportowane są 

do instalacji regionalnej do Knurowa. Wiele gmin niestety nie 

realizuje tych zapisów i odpady trafiają na bliżej położone 

składowiska –  co jest niezgodne z przepisami. Już we wrze-

śniu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pytał nasz 

Urząd dokąd transportowane są odpady z terenu Gminy Ga-

szowice. Jako jedna z niewielu gmin w regionie spełniamy 

wymogi w tym zakresie i nie musimy obawiać się kontroli 

oraz kar nałożonych na gminę.     Referat Ochrony Środowiska 

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1 

Plany na rok 2014 to nie katalog populistycznych decyzji ale 

zestaw dobrze przemyślanych, skonsultowanych, mieszczących 

się w naszej strategii rozwoju działań mających na celu zapewnić 

dalszy harmonijny rozwój naszej gminy. Zostanie dokończona 

budowa przedszkola w Szczerbicach. Od 1 września br. będzie 

mogło z niego korzystać kolejnych 50 przedszkolaków.  

Nasze szkoły podstawowe przyjmą 1 września br. sześciolatków. 

Mogę w tym miejscu zapewnić  mieszkańców, że nasze szkoły są 

naprawdę przygotowane na przyjęcie tych małych uczniów. We 

wszystkich placówkach prowadzone będą  prace modernizacyj-

ne, remontowe. Zostaną zainstalowane nowe elementy infra-

struktury sportowej oraz wykonane prace podnoszące funkcjo-

nalność  i estetykę naszych obiektów. W ramach środków unij-

nych jest już dodatkowy oddział w Przedszkolu w Czernicy. 

Unia pomoże wyposażyć nowe przedszkole w Szczerbicach, zaś 

uczniowie SP Czernica w ramach projektu finansowanego ze 

środków UE będą mogli korzystać z poszerzonego zakresu zajęć 

dodatkowych. Tylko te trzy projekty dają  zastrzyk finansowy w 

wysokości ok. 1,5 miliona złotych. 

Zmodernizowane zostaną kolejne odcinki dróg. We współpracy z 

powiatem rybnickim w 2014r. zostaną wybudowane odcinki 

chodników pomiędzy Łukowem Śląskim a Czernicą, w Szczerbi-

cach do granicy z Jejkowicami. Prowadzone są także rozmowy z 

miastem Rydułtowy dotyczące budowy chodnika na granicy 

naszych gmin do ul. Szybowej. W trosce o bezpieczeństwo zo-

stanie zainstalowane oświetlenie w rejonie ul. Dębowej w Czer-

nicy oraz bocznej ul. Wiejskiej w Gaszowicach. Wymieniony 

zostanie kolejny odcinek wodociągu azbestowo-cementowego w 

rejonie ul. Reja. W budżecie są zabezpieczone pieniądze na bu-

dowę tzw. „siłowni napowietrznych”. Powstaną one we wszyst-

kich sołectwach przy istniejących tam placach zabaw. 

Trwają przygotowania do zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy. Obecnie prace koncentrują się 

na uzgodnieniach dotyczących studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego. Dokument będzie zawie-

rał wszystkie elementy, których realizacja pozwoli na rozwój 

naszej gminy. Proponujemy m.in. powstanie nowych terenów 

przeznaczonych pod budownictwo i drobne usługi.   

Zakończyła się perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 

2007-2013. Nasza gmina skorzystała w tym okresie z pieniędzy 

europejskich. Nowe wyzwania to wykorzystanie środków wy-

walczonych przez Polskę na lata 2014-2020. Z tych środków 

także Gmina Gaszowice będzie korzystała. Już w ramach działań 

w Subregionie Zachodnim zapewniliśmy sobie  ok. 5,5 mln dota-

cji na zadania związane z termomodernizacją  obiektów oświato-

wych i użyteczności publicznej, dodatkowe oświetlenie ulic i  

placów, budowa kanalizacji sanitarnej.  

Rok 2014 to rok kilku ważnych jubileuszy. 4 czerwca br. będzie-

my obchodzić 25 lat naprawdę wolnej Polski. W pierwszych 

dniach maja br. przypadać będzie 10 rocznica przystąpienia do 

Unii Europejskiej. Te dwa wydarzenia naprawdę zmieniły obli-

cze naszego kraju i naszej gminy. W ostatnich dniach kwietnia 

br. przeżywać będziemy wielki moment dla całego narodu, 

szczególnie dla rodziny katolickiej – ogłoszenie Świętym Jana 

Pawła II.  

Gmina Gaszowice stała się coraz bardziej  nowoczesna, Nasza 

Gmina  się zmienia, zmieniają się także mieszkańcy. Jesteśmy 

coraz bardziej otwarci, szczęśliwi, mamy coraz więcej wzajem-

nego zaufania. 

Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk 

Ośrodek  Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje  

w dniach 03.04.2014 r.   –  06.04.2014 r. (czwartek, piątek, 

sobota, niedziela) 

Wycieczkę do Gdańska   

W programie wycieczki zwiedzanie Malborka, Gdańska, 

Gdyni, Sopotu, Torunia oraz rejs statkiem na Hel. 

Koszt: 698 zł od osoby. Zapisy do 31.01.2014r. Zaliczka  

300 zł. Zapisy w kawiarni Ośrodka, tel. 32/4305485 lub 

608 013 387. W cenie wycieczki opieka pilota, 3 noclegi w 

hotelu, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, trans-

port autokarem. Cena nie obejmuje wstępów do zwiedza-

nych  obiektów. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

PODZIĘKOWANIA 

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach składa serdeczne podziękowania wszystkim sponso-

rom, którzy okazali wszelką pomoc materialną i finansową na 

organizację zabawy andrzejkowej oraz karnawałowej. Szcze-

gólne podziękowania dla firm: MCJ Jacek Czogalla, Unister 

Sound - Jacek Pytlik, FHU Busz - art. dekoracyjne z Gaszo-

wic, Państwa Joanny i Sebastiana Appel, Państwa Iwony i 

Jarosława Ozarowskich. Ze sprzedaży biletów oraz dochodów 

pozyskanych podczas zabaw zakupiony został stół do tenisa 

stołowego, telewizor "46" oraz rzutnik do sali kinowej dla 

gimnazjalistów. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na 

organizowane przez nas imprezy.  
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PRZEDSZKOLAKI W… GIMNAZJUM? 

Tak, to możliwe! Bo w czwartek, 19 grudnia 2013r. poja-

wili się w naszym gimnazjum szczególni Goście… Na 

przedstawienie jasełkowe, przygotowane przez uczniów 

klasy IIc i członków koła polonistycznego, przybyły dzieci 

z przedszkola w Gaszowicach wraz ze swymi opiekunami. 

Była stajenka, kolędy, świąteczne życzenia i zimowe wier-

szyki. 

W tym samym dniu wystawiono również jasełka dla gim-

nazjalistów. Klasowe wigilijki zaplanowano na następny 

dzień.             Gimnazjum 

„JAK SZYBKO MIJAJĄ CHWILE, JAK SZYBKO 

UPŁYWA CZAS” 

 

To już 20 lat jak istnieje Klub Emeryta „Barbara”           

w Czernicy. Obchody rocznicowe rozpoczęliśmy w 

dniu 15 stycznia br. Przed mszą przy krzyżu zapaliliśmy 

znicz, oddając hołd zmarłym emerytom, ks. Eugeniusz 

Twardoch odczytał nazwiska zmarłych emerytów, 

potem rozpoczął modlitwę. Po modlitwie przy krzyżu 

udaliśmy się na Mszę Św. Po Mszy udaliśmy się do Za-

meczku, gdzie jest siedziba naszego klubu. Kolega Jo-

achim Bobrzyk przywitał zaproszonych gości: panią 

dyrektor tutejszego Ośrodka Kultury „Zameczek” Bar-

barę Wołczyk oraz Wójta Gminy Gaszowice - Andrzeja 

Kowalczyka. Po powitaniu dostojnych gości, zostało 

odczytane początki powstającego klubu, tzw. rys 

historyczny, z którym można zapoznać się w naszej kro-

nice, która powstała z okazji 20 – lecia klubu, więcej 

można poczytać o naszej działalności na stronie interne-

towej. Kronikę i stronę internetową założyła i prowadzi 

Grażyna Gunia. Głos zabrał też pan Janusz 

Milion, podziękował panu wójtowi i pani dyrektor za 

wspaniałą współpracę. Wszyscy stojąc odśpiewaliśmy 

hymn klubu, po czym uczciliśmy chwilą ciszy wszyst-

kich zmarłych członków klubu. To już 20 osób odeszło 

do wieczności. Po chwili ciszy głos zabrał wójt gminy 

pan Andrzej Kowalczyk oraz pani Barbara 

Wołczyk, życzyli nam przede wszystkim optymizmu 

życiowego, witalności oraz pomysłów na dobrą zabawę. 

Do tych życzeń dołączył się radny naszej gminy pan 

Jerzy Kawulok. Życzyli nam aby nas przybywało, i tutaj 

chciałabym zaprosić wszystkich chętnych, którzy chcą 

miło i sympatycznej atmosferze spędzić czas, oraz lu-

biących śpiewać, a także grających w skata. Bo w Klu-

bie Emeryta jest fajna i zgrana ferajna. Muszę dodać, że 

salka naszego klubu udekorowana była w kolorach 

Czernickiego herbu, w kolorze żółto-niebieskim. Dzię-

kuję wszystkim kolegom i koleżankom oraz dostojnym 

gościom za przybycie na naszą małą  uroczystość. Teraz 

czekamy na 25 lecie.               Klub Emeryta „Barbara” 

KOLĘDNICY MISYJNI Z GASZOWIC 

Kolędnicy Misyjni to ogólnopolska akcja mająca na celu 

pomoc dzieciom z krajów misyjnych.  Są to grupy dzieci 

szkolnych działające w ramach kół misyjnych, inne grupy 

działające przy parafii czy inne zespoły szkolne czy świe-

tlicowe. W Polsce mali misjonarze po raz pierwszy ruszyli 

w świat w 1993 r. z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyj-

nych. Kolędnicy misyjni kolędują po domach zbierając 

datki. Są jedyni w swoim rodzaju – zbierają dla innych, nie 

dla siebie. Co roku jest to wsparcie dla innego kraju. W 

tym roku mali kolędnicy wspierają rówieśników z Repu-

bliki Konga i Demokratycznej Republiki Konga. Dzieci do 

swojej misji długo przygotowują swoje stroje, uczą się ról, 

a także śpiewu kolęd. Gaszowiccy Kolędnicy Misyjni 26 

grudnia 2013r. podczas Mszy św. otrzymali  błogosławień-

stwo, a parafianie zostali poinformowani o czasie i celu 

przedsięwzięcia. Wraz z nastaniem Nowego Roku 2014 -  

2 i 3 stycznia br. dzieci wraz z opiekunami z wielką rado-

ścią i zapałem ruszyły na ulice naszej miejscowości. Od-

wiedzili mieszkańców ul. Wiejskiej, Pogwizdowskiej i 

Rydułtowskiej oraz miejsca pracy i placówki publiczne 

znajdujące się na tych ulicach. Zagościli m.in. w przed-

szkolu, ośrodku zdrowia, kwiaciarni, sklepikach, na komi-

sariacie  policji, w ZOK-u, na  OKiS-ie, poczcie, w Urzę-

dzie Gminy. Zostali przyjęci z wielką otwartością, życzli-

wością oraz wielkim sercem, co przełożyło się na uzbiera-

ną kwotę – 3.256 zł, która została przekazana na wsparcie 

dzieci w Kongo oraz dla wyjeżdżającego na misje ks. Mar-

ka Paszka, otrzymane zaś słodycze z woli samych dzieci 

przekazane zostały zespołowi charytatywnemu naszej pa-

rafii.     Maria Tomik 

PODZIĘKOWANIE 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 

DARCZYŃCOM, KTÓRZY 

WSPARLI 

NASZ PROJEKT - KIERMASZ 

BOŻONARODZENIOWY, RO-

DZICOM GIMNAZJALISTÓW - ZA POMOC W 

ZORGANIZOWANIU GO ORAZ WSZYSTKIM, 

KTÓRZY NAS ODWIEDZILI 

Uczniowie Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

i opiekunowie projektu: Danuta Dworaczek, Sylwia 

Malczok, Katarzyna Skupień 

KIEDY NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW NIE PO-

TRZEBNE JEST ZEZWOLENIE? 

Zasadniczo na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości wymagane jest zezwolenie Wójta Gmi-

ny. W przepisach są też przewidziane sytuacje, kiedy 

zezwolenie na wycięcie drzew nie jest wymagane, i tak 

decyzji na wycinkę drzew nie wymaga się: 

 w lasach, 

 na drzewa owocowe,  

 na plantacjach drzew i krzewów, 

 których wiek nie przekracza 10 lat. 



STR. 5 STYCZEŃ 2014, NUMER 1 (97) 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

W NOWOROCZNYM TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO  

W niedzielę 16.02.2014r. o godz.14.oo w sali gimna-

stycznej gimnazjum w Piecach odbędzie się Noworocz-

ny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 

Gaszowice. Zapraszamy wszystkich chętnych - dzieci, 

młodzież i dorosłych do udziału! 

Zapisy i informacje w GCI lub u organizatora p. Iwony 

Wolnik (tel.603576733) do dnia 10.02.2014r. 

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ 

W sobotę 14.12.2013r. w OKiS w Gaszowicach odbył się 

turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gaszowice. 

Zawody odbyły się w grupie młodszej (rocznik 2005 i 

młodsi) oraz starszej (rocznik 2003-2004).W turnieju 

udział wzięły drużyny z Akademii Piłkarskiej z Jastrzę-

bia, drużyny z KS Szczerbice oraz „Dębu” Gaszowice. 

Dla zwycięskich drużyn czekały puchary, dyplomy oraz 

statuetki dla najlepszych strzelców. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali poczęstunek w postaci kołaczyków, owoców i 

czekolady. Po ponad 3-godzinnej walce w duchu fair play 

wyłoniono zwycięzców i Wójt Andrzej Kowalczyk wrę-

czył nagrody zespołowe i indywidualne. 

Klasyfikacja końcowa: 

Grupa młodsza – 1.Jastrzębie 

                            2.Gaszowice 

                            3.Szczerbice                                                                                          

Najlepszy strzelec - Dawid Karbowniczyn z Akademii 

Piłkarskiej z Jastrzębia. 

Grupa starsza   – 1. Szczerbice I 

                            2. Jastrzębie 

                            3. Gaszowice 

                            4. Szczerbice II 

Najlepszy strzelec - Dawid Wojnarek z Akademii Piłkar-

skiej z Jastrzębia. 

Koordynatorem świątecznej imprezy była Iwona Wolnik 

– gminny organizator sportu. 

SIATKARSKI SUKCES 

Dnia 4 grudnia 2013r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach odbył się finał Powiatowej Ligi Siatkówki 

chłopców o puchar Starosty powiatu rybnickiego. Organi-

zatorem był Gminny Uczniowski Klub Sportowy 

"LIDER", zaś sponsorem nagród (pucharów, medali oraz 

poczęstunku dla wszystkich uczestników) było Starostwo 

Powiatowe w Rybniku. Po dość wyrównanej walce go-

spodarze okazali się niepokonani i zajęli I miejsce. Osta-

tecznie ranking wyglądał następująco: I miejsce - Gimna-

zjum Piece, II miejsce - Gimnazjum Jejkowice, III miej-

sce - Gimnazjum Jankowice, IV miejsce - Gimnazjum 

Lyski. Skład zwycięskiej drużyny: Dróżdżel Adam, Pojda 

Jakub, Gembalczyk Łukasz, Stępień Jan, Chluba Karol, 

Wojtek Kamil, Neuman Tomasz, Zientek Szymon, Dety-

na Patryk, Łopatka Kamil. Drużynę do zawodów przygo-

towywał Cezary Stachura. Nagrody wręczali: Wójt Gmi-

ny Gaszowice Andrzej Kowalczyk, członek Zarządu po-

wiatu rybnickiego Zbigniew Goworowski oraz Prezes 

GUKS Mariusz Gawliczek. Dziewczyny z naszej szkoły 

w turnieju siatkarskim zdobyły III miejsce. Mamy na-

dzieję, że w kolejnych zawodach sportowych również 

stawimy czoła rywalom.           Jan Stępień 

FORMALNOŚCI PRZY BUDOWIE  

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia 

na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie 

przekracza 7,5 m3/d. Mimo tego, zależy zgodnie z Prawem 

budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 30 dni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budow-

lanej – Wydział Architektury, Starostwa Powiatowego.  

W warunkach zwykłego korzystania z wód (wprowadzanie 

ścieków oczyszczonych do wód lub ziemi w ilości do 5 

m3/d) przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwole-

nia wodnoprawnego, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane 

są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na śro-

dowisko, w związku  z czym wymagają zgłoszenia orga-

nowi ochrony środowiska jakim jest w przypadku Gmi-

ny Gaszowice - Wójt Gminy.  Zgłoszenia należy dokonać 

przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem 

użytkowania oczyszczalni. Formularz wniosku zgłoszenie 

eksploatacji oczyszczalni ścieków dostępny jest w Refera-

cie Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu Gminy. 

W ciągu 30 dni organ przyjmujący zgłoszenie może w 

formie decyzji wnieść wymagania dotyczące eksploatacji 

oczyszczalni. Naruszenie warunków decyzji określające 

wymagania odnośnie eksploatacji danej oczyszczalni wójt, 

może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowa-

nie.  Ponadto w przypadku gdy eksploatacja oczyszczalni 

nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć na eks-

ploatującego karę grzywny. 

Wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest 

możliwe tylko i wyłącznie na obszarze na którym nie jest 

zlokalizowana sieć kanalizacyjna.          Ref.Ochrony Środ. 

WCZASY DZIWNÓWEK 

w terminie 24.06 - 6.07.2014r. Cena 1370 zł/osoba 

W cenie: przejazd komfortowym autokarem, 12 noclegów, 

wyżywienie 3 razy dziennie, prowiant na drog powrotną, 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorek taneczny, ubez-

pieczenie. 

WCZASY GRECJA - ostatnie miejsca 

Od 9 września br. (przejazd autokarem) - 9 dni na miejscu, 

noclegi w trakcie podróży. Cena 1750 zł/osoba. 

Zgłoszenia do 31 stycznia br. Więcej informacji i rezerwacje 

pod nr tel: 32/4306178, 695135560. 
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