
W tym numerze: 

Zgłoś jubilata 2 

Jestem na tak 3 

Spotkanie z seniorami 4 

Wyjazd do Wisły 6 

Turniej Skata 7 

LUTY 2019, NR 2 (158) 

NAKŁAD - 1500 EGZEMPLARZY  

ISSN 2451-1366 

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że zebrania wiej-

skie na których wybierane będą na kolejną kadencję 

Rady Sołeckie oraz Sołtysi odbędą się o godzinie 

18.00 w następujących dniach: 

- 18.03.2019 r. (poniedziałek)  Gaszowice 

(Ośrodek Kultury ul. Rydułtowska), 

- 19.03.2019 r. (wtorek) Piece (Świetlica Środowi-

skowa ul. Rydułtowska), 

- 20.03.2019 r. (środa) Szczerbice (Remiza OSP 

Szczerbice ul. Radoszowska), 

- 21.03.2019 r. (czwartek) Czernica (Ośrodek Kul-

tury Zameczek ul. Wolności), 

- 22.03.2019 r. (piątek)  Łuków Śląski (Dom Spor-

tu ul. Lipowa).           UG 

ZEBRANIA SOŁECKIE I WYBORY SOŁTYSÓW 

Informujemy, że mieszkańcy gminy mogą składać ankiety 

dotyczące chęci przyłączenia budynku do sieci gazowej. 

Złożone ankiety pozwolą określić zapotrzebowanie na 

gaz na terenie naszej gminy. 

Formularze ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy Ga-

szowice, a także w wersji elektronicznej:  

http://gaszowice.pl/images/2018/doc/05/ankieta_PSG_-

_2017.pdf 

Zachęcamy mieszkańców (zarówno osoby prywatne jak 

i przedsiębiorców) do wypełniania ankiet. 

Wypełnione ankiety można składać osobiście w Urzę-

dzie Gminy Gaszowice lub drogą mailową na ad-

res gazyfikacje.zabrze@psgaz.pl albo pocztą na ad-

res Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 41-800 Zabrze 

ul. Szczęść Boże 11.                       UG 

PLANY DOTYCZĄCE BUDOWY SIECI GAZOWEJ  
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KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach prosi o zgłasza-

nie par małżeńskich, które w 2019 roku obchodzą 50-

lecie, 55-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie pożycia małżeńskie-

go. Zgłoszenia, w terminie do 20 marca br. przyjmuje 

Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach, pokój nr 11  

( I piętro), telefon:  32 43 27 146.         UG 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w 

Piecach informuje, że od dnia 4 marca 2019 roku 

rozpoczyna się nabór do klasy pierwszej oraz do 

oddziałów przedszkolnych. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG

-BR.0007.30.175.2017 w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-

ju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe, obwód Szkoły Podstawowej im. Ziemi 

Śląskiej  w Piecach obejmuje ulice Sołectwa Piece: 

Fabryczną, Rydułtowską, Graniczną numery 2-28, 

Polną, Krzywa, Szybową, Żytnią, Czernicką, Sporto-

wą, Zieloną, Radoszowską, oraz ulice Sołectwa Ga-

szowice: Zieloną, Rydułtowską numery 71-105 i 68-

114, Graniczną numery 1-41 oraz ulicę Babiogórską 
w Sołectwie Czernica. 

Dyrektor Szkoły 

mgr Mariusz Gawliczek 

W miesiącu lutym br. Sołtysi poszczególnych miejsco-

wości dostarczali Państwu zawiadomienia o zmianie 

stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zawiadomienia dostarczane są na adres zamieszkania/

siedziby podany w deklaracji „śmieciowej”. W związku 

z powyższym osoby które nie otrzymały w/w zawiado-

mienia prosimy o aktualizację adresów podanych w de-

klaracjach. Ponadto informujemy, że zawiadomienia te 

zostały przesłane drogą pocztową na adres zamieszka-

nia widniejący w deklaracji. W razie wątpliwości prosi-

my o kontakt z referatem ochrony środowiska w celu 

weryfikacji danych widniejących w deklaracjach,  

tel. 32/4327144.           UG 

Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego 

będzie można wpłacać u sołtysów w następujących terminach  

i miejscach: 

 

Piece - 14 i 15 marca br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 

17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Rydułtowska; 

 

Szczerbice - 12, 13, 14, 15 marca br. w godzinach 9.00 - 

15.00, Remiza OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

 

Czernica – 11, 12, 13 marca br. w godzinach 9.00 - 13.00 

oraz 14 i 15 marzec br. w godzinach 9.00 - 13.00 i 15.00 - 

17.00, Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 13, 14, 15 marca br. w godzinach  16.00 - 

19.00, Dom Sportu ul. Lipowa; 

 

Gaszowice - 12, 13, 14, 15 marca br. w godzinach 8.00 - 

18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska.          UG 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADÓW  

ZGŁOŚ JUBILATA 
UWAGA ! w 2019 r.  BRAK OPŁATY 

OD POSIADANIA PSA !  

Informujemy, iż opłata od posiadania psa ma charakter 

fakultatywny co oznacza, że o jej wprowadzeniu na tere-

nie danej  gminy decydu je rada gminy.  

Rada Gminy Gaszowice skorzystała z możliwości i nie 

podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości rocznej 

opłaty od posiadania psów.  W związku z powyższym 

mieszkańcy gminy Gaszowice począwszy od dnia 1 stycz-

nia 2019 r. nie są już zobowiązani do uiszczania tej opła-

ty.  

KOLEJNE PRZESUNIĘCIE 

NABÓR DO SZKOŁY I PR ZEDSZKOLA 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz 

kolejny poinformował o przesunięciu wyników konkur-

su dla naboru, w którym bierze udział projekt pn. 

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowi-

ska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich". 

Na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 mieszkańcy 

gminy Gaszowice mieli możliwość zadeklarować swój 

udział w projekcie związanym z realizacją inwestycji z 

zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (np. montaż: pa-

neli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę). 

Pierwotnie wyniki konkursu miały być ogłoszone w 

miesiącu listopadzie 2018 roku. 

W komunikacie z dnia 27 lutego br. poinformowano, że 

z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości 

zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia 

konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r. na marzec 

 2019 r. 

W związku z powyższym informacje nt. dalszego losu 

projektu i ewentualnego dofinansowania powinny być 

dostępne na początku miesiąca kwietnia br. 

Link do strony internetowej dotyczącej naboru: 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255 

Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są na stro-

nie internetowej gminy - www.gaszowice.pl w dziale 

Aktualności.          UG 
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W Szkole Podstawowej im. H.M. Góreckiego w 

Czernicy z inicjatywy Samorządu Uczniowskie-

go odbyła się wystawa pt. „Moje hobby”. W 

piątek 1 lutego br. można było podziwiać sta-

nowiska z kolekcjami wszelakich zbiorów. 

Uczniowie z klas od I do VI przynieśli do szkoły 

swoje skarby. Czego tam nie było! Muszelki, 

karty kolekcjonerskie, kolorowe mandale, kloc-

ki Lego, magnesy z różnych stron świata, kolek-

cje plastikowych piesków różnych ras oraz nie-

samowitych dinozaurów, piękne anioły i kamie-

nie, pióra ptasie, samochodziki, maskotki, akce-

soria i stroje piłkarskie, nuty, a także prawie 

zapomniane już hobby – znaczki pocztowe albo 

całkiem nowe i oryginalne – pestki z owoców! 

W ciągu dwóch godzin wystawowych giełdę odwiedziła cała szkoła. Po kolei wszyscy uczniowie wraz z nauczyciela-

mi przewinęli się przez wystawę. Można było oglądać, podziwiać, ale także popytać małych wystawców o szczegóły 

ich trofeów, okoliczności zdobycia eksponatów i powód zainteresowania właśnie takim, a nie innym tematem. Cie-

szymy się, że tak wielu uczniów zapragnęło pochwalić się swoją pasją. Zwiedzający byli żywo zainteresowani i trud-

no było ich oderwać od niektórych kolekcji. 

Była to bardzo ciekawa inicjatywa pokazująca, że nasi uczniowie mają pasje i że rozwijają swoje zainteresowania, 

zamiast – jak niektórzy – klikać tylko na smartfonach.              Samorząd Uczniowski, SP Czernica 

GIEŁDA HOBBYSTÓW W S ZKOLE W CZERNICY 

Gmina Gaszowice po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli”, na pro-

jekt Sieci miast, dotyczący Partnerstw miast. Projekt pn. „European Union - jestem na tak”, realizowany 

będzie przy współudziale następujących partnerów zagranicznych: Miasto Bruntal, Miasto Calau, Miasto 

Krompachy oraz miejscowość Litultovice.  

Zagraniczni goście odwiedzą naszą gminę w dniach od 5 do 7 kwietnia br. 

Ideą projektu jest zbudowanie silnej i solidarnej Europy. Zostanie to osiągnięte dzięki interesującym 

warsztatom, podczas których młodzi ludzie wraz z nauczycielami i seniorami będą uczestniczyć w ćwicze-

niach związanych z eurosceptycyzmem w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europej-

skiego. Poprzez działania projektowe chcemy wzmocnić europejski wymiar i legitymację demokratycznego 

procesu decyzyjnego UE. Rezultatem będzie zachęcenie do udziału w nadchodzących wyborach, w szcze-

gólności poprzez wspieranie lokalnych kampanii informacyjnych. Zajęcia zakończą się debatą na temat 

przyszłości Europy i przeciwdziałaniu eurosceptycyzmowi, na które zaproszeni zostaną lokalni kandydaci 

do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy będą musieli określić, jakiej Europy oczekują. Projekt uzupełnia 

potrzebę budowania wiedzy na temat demokratycznej Unii, w szczególności udziału w wyborach. W ra-

mach zadania chcemy prowadzić działania integracyjne i wymianę doświadczeń między przedstawicielami 
instytucji kulturalnych uczestniczących w projekcie, jako promocję dialogu międzykulturowego poprzez 

działania kulturalne. Chcemy przeciwdziałać rosnącemu eurosceptycyzmowi, budując międzynarodowe, 

pozytywne i długotrwałe relacje. 

Liczymy na aktywny udział gości oraz lokalnej społeczności w zaplanowanych wydarzeniach.  

EUROPEAN UNION - JESTEM NA TAK 
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Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom naszych uczniów za udział w Flinstonowskim 

Balu Karnawałowym. Szczególne podziękowania kieruję na ręce osób, które przyczyniły 

się do zorganizowania wspaniałej zabawy. Jestem pod wielkim wrażeniem wystroju sali i innych przedsięwzięć logi-

stycznych: Marzeny Mazurek, Katarzyny Korbel, Anety Łączki, Marioli i Łukasza Dudek oraz Doroty Kolarczyk. 

Dziękuję członkom ich rodzin oraz innym osobom, które służyły organizatorom swoją pomocą. Dziękuję sponso-

rom imprezy, wyszczególnionym na specjalnej kamiennej tablicy umieszczonej na drzwiach sali balowej. Na uczestni-

ków zabawy czekało wiele atrakcji. W zgodnej opinii uznali oni imprezę za bardzo… bardzo… bardzo udaną.  Jesz-

cze raz serdecznie dziękuję. Yaba, daba dooo….. Dziękuję za przekazanie samochodu Flinstonów uczniom naszej 

szkoły.             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaszowicach 

SPOTKANIE ZE SZCZERB ICKIMI SENIORAMI 

Najstarsi mieszkańcy sołectwa Szczerbice w dniu 30 stycznia 

br. zebrali się na XIII spotkaniu "Seniorzy 75+".  Tegoroczne 

spotkanie organizowane było przez Radnych ze Szczerbic, 

członków Rady Sołeckiej oraz Radną Powiatu Rybnickiego. 

Na spotkanie przybyło ponad 60 seniorów. Wszyscy senio-

rzy którzy przybyli otrzymali paczki w których były słodko-

ści, zaś nieobecnym osobom dostarczono paczki do domów. 

W uroczystości brali udział również Wójt Gminy Paweł 

Bugdol oraz Proboszcz parafii Ks. Henryk Kieras. Podczas 

spotkania odśpiewano "Sto lat" Pani Stefani Majer oraz Fran-

ciszkowi Buchler, którzy w tym dniu obchodzili rocznicę 

urodzin. Pani Stefania zabrała głos i opowiedziała wszystkim 

zebranym o swoim dzieciństwie. Były to bardzo wzruszające 

wspomnienia z lat wojny. Pan Franciszek zaskoczył wszystkich zebranych występem na harmonijce ustnej. Wszyscy 

podziwiali siłę i energię pana Franciszka. Spotkanie uświetnił występ zespołu "Szczyrbicko Czelotka", który zaśpie-

wał kolędy oraz inne wesołe utwory. Podczas całego spotkania członek OSP Szczerbice zapewniał pierwszą pomoc. 

W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania zespołowi oraz Zarządowi OSP za udostępnienie sali 

na spotkanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie.             Rada Sołecka 

PODZIĘKOWANIA 

29 stycznia w sali widowiskowej GOK w Susz-

cu odbył się VIII Wojewódzki Przegląd Kolędo-

wy. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kul-

tury w Suszcu wraz ze Związkiem Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Gminą Su-

szec. Do wspólnego kolędowania zaproszono 

14 zespołów z terenu województwa śląskiego. 

Jednym z dwóch zespołów reprezentujących 

powiat rybnicki, a zarazem Gminę Gaszowice 

był zespół Szczyrbicko Czelodka ze Szczerbic. 
Czelodka 

PRZEGLĄD KOLĘDOWY SU SZEC 2019 

Od lutego najmłodsza 

grupa  „Pszczó łk i ”  

z przedszkola „Bajkowe 

wzgórze” w Czernicy pod kierownictwem pani Edyty  

Akseńczyk podjęła współpracę międzynarodową.  Pierwszy zrealizowany pro-

jekt „Valentine’s cards exchange” został zakończony. Zrealizowany został  

z 7 krajami: Hiszpanią, Grecją, Turcją, Litwą, Łotwą, Ukrainą, Chorwacją. Za 

udział w projekcie otrzymaliśmy certyfikat jakości.    

mgr Edyta Akseńczyk 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
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W okresie ferii zimowych, dzięki sprzyjającej pogodzie, 

przed naszą szkołą zainstalowano ciekawą tablicę infor-

macyjną. Zaprezentowano na niej zmiany jakie zaistniały 

w wyglądzie budynku szkolnego na przestrzeni  kilku 

wieków. Wierzymy, że tablica ucieszy mieszkańców wsi i 

gminy, którzy uczęszczali do naszej szkoły. Dla obecnych 

uczniów jest  powodem do dumy wynikającej z trwania 

szkoły oraz jej nieustawicznego rozwoju. Autorami tabli-

cy są Wiesław Macoch, były nauczyciel naszej szkoły oraz 

jej obecny dyrektor Norbert Niestolik. Skwer na którym 

stoi tablica zostanie obsiany trawą, a w donicach pojawią 

się kwiaty.          SP Gaszowice 

NASZA  SZKOŁA W OBIEKTYWIE  

W pierwszym 

tygodniu zi-

mowych ferii 

45 uczniów 

Szkoły Pod-

stawowej w 

Gaszowicach 

uczestniczyło 

w codzien-

nych wyciecz-

kach, na któ-

rych mogli miło spędzić czas i aktywnie wypoczywać. W 

Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu uczestnicy doskonalili 

technikę pływania, brali udział w konkursie oraz mieli 

czas na zabawy i relaks w wodzie. Zespołowej rywalizacji 

uczyli się podczas zabaw w Laserhouse w Rybniku, a na 

lodowisku w Pszowie szlifowali swoją sportową formę. 

Znalazł się również czas na seans filmowy - dzieci obej-

rzały wzruszający film „Chłopiec z burzy”. Uśmiech i ra-

dość uczestników potwierdziły tylko, że był to atrakcyj-

nie i miło spędzony czas. Półkolonie zimowe zorganizo-

wano przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Gaszo-

wice, a opiekę nad uczestnikami sprawowali nauczyciele 

Szkoły Podstawowej w Gaszowicach.  

Koordynatorem projektu była Maria Chowaniec. 

SP Gaszowice 

AKTYWNE FERIE 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTER-

REG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020– taką 

nazwę nosi program, w którym szkoła podstawowa w Gaszo-

wicach pozyskała partnera na terenie Republiki Czeskiej. Jest 

nim Základní Śkola Ostrava - Dubina, Frantiska Formana 45. 

W związku z podjęciem współpracy i próbą pozyskania fundu-

szy na realizację wspólnego projektu gościliśmy w naszej szko-

le przedstawicieli Euroregionu Silesia z Opawy i z Raciborza, a 

także dyrektorki szkoły z Ostarwy-Dubina, Panie: Ludmilę 

Vecerkovą - dyrektora szkoły oraz Pertę Lasotovą - zastępcę 

dyrektora. 

Nakreślone zostały ramy projektu o nazwie "Spotkanie z gór-

nictwem". Będzie on obejmował wizyty uczniów w szkołach 

partnerskich, wspólne wycieczki do miejsc związanych z gór-

nictwem, działania z zakresu: muzyki, gwary, tradycji górni-

czych, kuchni regionalnej itp. Przewidziano także wydawnic-

two w językach: czeskim, polskim, angielskim. 

Przez najbliższy miesiąc należy stworzyć projekt i przedstawić 

go komisji weryfikacyjnej. Za strony naszej szkoły zadania tego 

podjęli się nauczyciele: Justyna Maćczak - koordynator, Nor-

bert Niestolik - dyrektor szkoły, Piotr Skupień - zastępca dy-

rektora szkoły. 

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia 

Gminy Gaszowice a zwłaszcza Pana Pawła Bugdola - wójta 

gminy. Za okazane zaufanie i pomoc serdecznie dziękujemy. 

 

SP Gaszowice 

WSPÓŁPRACA TRANSGRAN ICZNA NA START 
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Z IMOWY WYJAZD DO WISŁY! ! 
Hu! hu! ha! Hu! hu! ha! 

Nasza zima zła! 

Szczypie w nosy, szczypie w uszy, 

Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 

Wichrem w polu gna! 

Maria Konopnicka, Zła zima 

 

Uczniowie kl. IV - tych wraz z nauczyciela-
mi spragnieni wytchnienia po skończonym I 

semestrze z uśmiechem na ustach, radością 
w sercach i marzeniami o wesołej przygo-

dzie udali się do Wisły w poszukiwaniu 
wrażeń. Piękna zimowa aura sprawiała, że 

widoki za oknem były niezwykłe. Po dotar-
ciu do Wisły Czarne przesiedliśmy się do sań zaprzężonych w parę koni i pojechaliśmy piękną Doliną Białej Wisełki po-

dziwiając jej uroki. Następnie udaliśmy się do góralskiej chaty o nazwie „Anielskie Kuligi” gdzie jak się okazało było już 
nawet wielu znamienitych gości. W chacie gościł nawet Pan Prezydent Andrzej Duda z małżonką. Jarosław Kret, bracia 

Mroczkowie, Przemysław Saleta i inni. Otrzymaliśmy od gospodarzy kiełbaski do grilowania oraz chleb i ciepłą herbatę. 
Po posiłku odbyły się pląsy przy góralskiej muzyce oraz integracyjne rozmowy przy stołach. Słodkości dopełnił Pan Sołtys 

Adam Mróz, który ufundował batoniki dla każdego uczestnika. 
Nasyceni udaliśmy się na pobliską górkę, gdzie dopiero mogliśmy spalić zbędne kalorie zjeżdżając na listkach czy sankach. 

Najczęściej taki zjazd kończył się ślizgiem na plecach co wyzwalało niesamowite emocje. Po tej bardzo wyczerpującej pra-
cy udaliśmy się na odpoczynek do autokaru. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Wiśle w celu zakupienia pamiątek, 
bez których ten wyjazd nie należałby do udanych. Znalazło się jeszcze „coś na ząb” tzn. oscypki, węgierskie kołocze i 

pyszne gofry. Przyszła pora odwrotu do domu, po aktywnym i atrakcyjnym dniu. Mali turyści ze smutkiem żegnali wiślań-
ski rynek udając się autokarem do domu. Należy podkreślić, iż wszyscy spisali się znakomicie. Nikt nie narzekał, wszyscy 

wykazali się zaradnością i samodzielnością. Spełnieni, zadowoleni i zrelaksowani wpadali w ramiona czekających stęsknio-
nych rodziców. 

Przed starszymi klasami na wycieczkę do Wisły udały się klasy I-III. Wspominają ten wyjazd po dziś dzień marząc, że to 
nie ich ostatni. 

Wyjazd na sanki i kulig został zorganizowany i dofinansowany przez Stowarzyszenie „Olimp.” Zorganizowały go panie Z. 
Mrozek i B. Starzyńska. Dodatkowo opiekę nad uczniami sprawowały A. Niesobska, E. Brodniak, M. Somerlik- Przybyła, I. 

Kwiatoń, K. Dobrowolska, M. Papierok, B. Papierok, M. Marcol za co z wdzięcznością podziękowały im dzieci.    Z. Mrozek 

8 lutego br. odbyła się w szkole w Czernicy impreza 

środowiskowa dla mieszkańców wsi i okolic pt. „Tu jest 

nasze miejsce, tu jest nasz dom”. Przybyli też zaprosze-

ni goście m.in. Pan Starosta Damian Mrowiec. Na hali 

widowiskowo – sportowej można było zobaczyć wystę-

py utalentowanych uczniów. Widzowie wczuli się w 

atmosferę śląskich zwyczajów słuchając tradycyjnych 

pieśni, oglądając tańce śląskie i przeżywając przygody 

bohaterów przedstawień: królewny Anuszki, która nie 

chciała jeść zagranicznych pomarańcz tylko nasze jabłka, 

oraz Tolka Banana, który po długiej wędrówce przez 

świat wielkich miast wrócił w rodzinne strony, głosząc 

hasło ”Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. 

Po części artystycznej goście mogli przenieść się w cza-

sie i zobaczyć jak się grało w kapsle, skakało w gumę, pisało na drewnianych tabliczkach, jaka była moda śląska, jak się kulalo 

kluski i kroiło makaron, jak wyglądała robota na grubie, jakie były dawne rzemiosła i modlitwy. Osiem sal lekcyjnych zupełnie 

zmieniło aranżację. Największą atrakcją był odpust! Być może niektóre mamy żałowały, że tu wstąpiły, bo dzieci oprócz pasku-

dów i cukrowej waty domagały się odpustowych graczków. Było kolorowo, słodko i wesoło! 

Na koniec w szkolnej kawiarence można było posmakować przepysznych ciast, a jak ktoś wolał coś konkretnego, to był też 

śląski żurek i chleb z fetem! 

Imprezę przygotowali uczniowie, nauczyciele i oczywiście rodzice uczniów, którym bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowa-

nie!                        A.T. 

IMPREZA ŚRODOWISKOWA W CZERNICKIEJ SZKOL E 
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TURNIE J SKATA O PUCHAR WÓJTA GMINY GASZOWICE 
W dniu 2 lutego 2019 r. w hali OKiS-u został jak corocznie ro-

zegrany turniej w skata sportowego o Puchar Wójta Gminy Ga-

szowice. Turniej ten wpisał się już na stałe w kalendarz rozgry-

wek o G.P.O. Nad prawidłowym i zgodnym z regulaminem prze-

biegiem czuwał prezes okręgu k. Alojzy Huwer, który jednocze-

śnie pełnił role sędziego i sekretarza turnieju. W pierwszej roze-

granej serii najlepszy wynik uzyskał k. Armatys Józef reprezentu-

jący TKKF Racibórz zdobywając 2099 pkt. Co jest nie lada osią-

gnięciem. Najlepszy wynik w drugiej serii zdobył k. Bulak Ry-

szard reprezentujący LKS Górki osiągając 1564 pkt. Po zsumo-

waniu zdobytych w dwóch seriach punktów zwycięzcą i zdobyw-

cą Pucharu Wójta został k. Armatys Józef gromadząc 3383 pkt., 

drugie miejsce zdobył reprezentujący LKS Lyski k. Wojaczek 

Grzegorz gromadząc 3133 pkt, trzecie miejsce przypadło za-

wodnikowi GKS „DĄB” Gaszowice k. Wojciechowi Pielaczowi, który zgromadził 2980 pkt. W turnieju wzięło 

udział 68 skaterów. Chciałbym serdecznie podziękować Wójtowi, jak również wszystkim, którzy brali udział w za-

wodach.                 M.Pielacz 

Urząd Gminy Gaszowice kolejny raz przyłącza się do kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Komendy Głów-

nej Państwowej Straży Pożarnej „STOP POŻAROM TRAW”. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje i negatywne 
skutki wypalania traw. 

W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których były 48 767pożary traw na łąkach i nieużytkach 
rolnych, co stanowiło ok. 33% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, 

łącznie 25 345, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2018 roku. Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wy-
raźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i 

pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połącze-
niu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny 

jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, 
co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Prędkość roz-

przestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze to 
około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W wypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany 

kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Niejedno-
krotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i 

życia ludzi oraz zwierząt. Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu 
pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32.956.500 złotych. Średni czas 
trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 52 minuty. W 2018 roku średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów 

traw i nieużytków rolnych.  
W 2018 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 123 153 186 litrów wody, co 

odpowiada pojemności 32,8 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże 
rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek fi-

nansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być po-
trzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi 

związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.  
Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142): 
- Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788): 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: 
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618) 

– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić 
od 20 do 5000 złotych. 

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowa-
dza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

Informacje pochodzą ze strony internetowej: http://www.stoppozaromtraw.pl/ 

STOP POŻAROM TRAW 
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Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia komputero-

we, które odbywają się w Gaszowicach oraz Czernicy w 

ramach projektu „Gaszowice – gmina kompetentna cyfro-

wo”. Informujemy o wolnych miejscach w nowo tworzo-

nej grupie dla osób początkujących oraz w grupie za-

awansowanej, której główną tematyką będzie tworzenie 

własnej strony internetowej. Proponowany termin rozpo-

częcia zajęć dla grupy zaawansowanej to 18 marca. Zgło-

szenia przyjmowane są w Referacie Ochrony Środowiska 

(pokój 03) Urzędu Gminy Gaszowice oraz na stronie  

cyfrowegaszowice.pl Serdecznie zapraszamy! 

BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE 

OFERTA CZERNICKIEGO „ZAMECZKA”: 


