
tej inwestycji wyprze-
dzają wcześniejsze har-
monogramy i jest realna 
szansa zakończenia tej 
inwestycji, łącznie z od-
nową dróg do końca bie-
żącego roku. Już wkrót-
ce przystąpimy do pozi-
mowego remontu dróg 
gminnych. 

Zbliża się okres przed-
świąteczny więc spraw-
my wszyscy razem, że 

Drodzy Mieszkańcy, 
zakończyły się zebrania 
wiejskie, na których do-
konaliście wyboru sołty-
sów i rad sołeckich na 
kadencję 2007- 2011. Po 
raz kolejny wzbogacili-
śmy się o nowe do-
świadczenia związane        
z funkcjonowaniem          
w naszej gminie społe-
czeństwa obywatelskie-
go. Organizacje i stowa-
rzyszenia działające         
w Gminie dały się po-
znać jako prężne. Funk-
cjonowanie rad sołec-
kich to wielkie dopełnie-
nie demokracji lokalnej. 
Dziękuję państwu za 
udział w spotkaniach 
wiejskich, bo tylko 
przez czynne uczestnic-
two w życiu społecznym 
możecie mieć wpływ na 

jego losy. Wybraliście 
ludzi, którzy będą Was 
godnie reprezentować    
i zadbają o najistotniej-
sze sprawy sołectw          
z punktu widzenia każ-
dego ich mieszkańca. 
Gratuluję Wszystkim 
wybranym i zapraszam 
do współpracy. 

W naszej gminie trwają 
prace związane z budo-
wą kanalizacji sanitar-
nej w ramach progra-
mu ISPA. Mamy świa-
domość, że mieszkańcy 
są narażeni na okreso-
we niedogodności           
i utrudnienia. Pragnę         
w imieniu własnym 
oraz wykonawców 
przeprosić tych, którzy 
tych utrudnień do-
świadczają. Prace przy 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy 
wszystkim mieszkańcom Gminy Gaszowi-
ce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, po-
gody ducha i wszelkiej pomyślności oraz 
życzliwej i pełnej ciepła atmosfery przy 
świątecznym stole. Niech ten wielkanocny 
czas – czas zwycięstwa życia nad śmiercią 
będzie dla nas jednocześnie czasem zadu-
my i refleksji nad naszym życiem oraz na-
dzieją na nadejście lepszego jutra. 

Andrzej Kowalczyk -Wójt Gminy Gaszowice 

Marek Masarczyk—Przewodniczący Rady Gminy 

nasza gmina będzie czy-
sta, wysprzątana.  

Andrzej Kowalczyk 

Wójt Gminy Gaszowice 



UCZYMY SIĘ W ZABAWIE 
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ratunkowego oraz harcerzy 
posiadających uprawnienia 
ratownika medycznego, dzieci 
zapoznawały się z podstawo-
wymi zasadami postępowania 
i niesienia pomocy w sytu-
acjach zagrażających życiu 
człowieka. Bawiąc się dzieci 
dowiedziały się, jak ułożyć 
poszkodowanego, poznawały 
etapy opatrywania drobnych 
skaleczeń. Ważnym elemen-
tem zabawy było zapoznanie 
dzieci z numerami alarmowy-
mi oraz odgrywanie scenek 
polegających na wzywaniu 
pomocy przez telefon. Podob-
ne zajęcia harcerze przeprowa-
dzili w klasie pierwszej w 
Szkole Podstawowej w Czer-
nicy. Tego typu działania edu-
kacyjne są odpowiedzią na 
apel Jurka Owsiaka, który 
proponuje, aby elementarne 
zasady niesienia pomocy 
przedmedycznej wprowadzać 
wśród małych dzieci. Organi-
zatorem zajęcia była nauczy-
cielka przedszkola E. Tulec. 

Jaki jest stan środowiska,            
w którym żyjemy wszyscy wie-
my. Gleba, woda  i powietrze 
są zanieczyszczone, lasy chore, 
nasza Ziemia jest zaśmiecona. 
Edukacja ekologiczna w dzi-
siejszym świecie jest bezsporną 

koniecznością. W Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gaszowicach pro-
wadzonych jest wiele działań 
ekologicznych w ramach zajęć 
obowiązkowych, wycieczek, 
ale również na dodatkowych 
zajęciach koła ekologicznego, 
klubu Zwierzyniec czy na eko-
zespołach, gdzie uświadamia-
my uczniom zagrożenia wyni-
kające z nadmiernego zanie-
czyszczenia środowiska oraz 
wdrażamy do oszczędnego 
korzystania z zasobów przyro-
dy. Każdego roku cała społecz-
ność szkolna przy wsparciu UG 
bierze udział  w akc j i 
„Sprzątanie Świata”. Przekonu-
jemy się, że odpadki i śmieci są 
cennymi surowcami, z których 
można mieć realny zysk. W 
tym roku do skupu zawieźli-
śmy już 621 kg złomu stalowe-
go.  

Uczestniczymy w programie 
odzysku puszek aluminiowych 
organizowanym przez Funda-
cję Recal. Gromadzimy zużyte 
baterie, które są odpadami 
niebezpiecznymi i w żadnym 
razie nie powinny trafić do 
kosza na śmieci. Zużyte bate-
rie odbiera od nas fundacja 
recyklingowa Reba. Zbieramy 
również zużyte tonery z druka-
rek oraz odpadki z tworzyw 
sztucznych z symbolami PP, 
HDPE oraz numerami 04 i 05, 
a uzyskane z ich sprzedaży 
pieniądze przeznaczamy na 

potrzeby szkoły. 

Na stałe do kalendarza imprez 
szkolnych wpisany jest Dzień 
Ziemi i Eko-tydzień, w czasie 
którego rozbudzamy świado-
mość ekologiczną i inwencję 

twórczą uczniów przez 
udział w przedstawie-
niach, konkursach, qu-
izach, czy corocznej 
zbiórce makulatury. W 
ramach akcji „Posadź 
swoje drzewko”  opieku-
jemy się młodymi kaszta-
nowcami, które zasadzili-
śmy na terenie szkoły. 
Włączyliśmy się również 

w program ochrony rzek 
„Zaadoptuj Suminkę”, który 
ma na celu dbanie o czystość 
rzeki i sąsiadujących z nią 
terenów. Uczniowie naszej 
szkoły biorą udział w progra-
mie eko-zespołów Fundacji 
GAP Polska, który ma na celu 
ukazanie wpływu naszych 
nawyków na stan środowiska  
oraz kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za stan 
środowiska, w którym żyje-
my.  

Zachęcamy uczniów, a za ich 
pośrednictwem również ro-
dziców do działań ekologicz-
nych np. zbiórki i segregacji 
odpadów, oszczędzania ener-
gii i wody. Mamy nadzieję, 
że te różnorodne działania 
ukształtują właściwe postawy 
i nawyki na całe życie, dla 
naszego wspólnego dobra. 
Przecież Ziemię mamy tylko 
jedną, kto ma o nią zadbać, 
jeśli nie my sami. SP Gaszowice 

DBAMY O ZIEMIĘ 

„Uczymy się w zabawie” - 
to hasło kolejnego spotkania 
dzieci z Przedszkola w 
Czernicy z harcerzami z 27 
Drużyny - Pogodne Serca w 
Gaszowicach. Pomysł na-
wiązania współpracy przed-
szkola z harcerzami zrodził 
się w ubiegłym roku. Na 
pierwsze spotkanie, które 
odbyło się w kwietniu, zło-
żyły się proste i wesołe za-
bawy integracyjne przepro-
wadzonych w oparciu o 
Metodę Ruchu Rozwijające-
go. W rewanżu harcerze 
zaprosili swych młodszych 
kolegów na prawdziwe har-
cerskie ognisko. Niezapo-
mnianym przeżyciem dla 
wszystkich przedszkolaków 
było uczestniczenie w ob-
rzędzie zapalania ognia, 
wspólnych zabawach, pląsa-
niu, nauce okrzyków i oczy-
wiście pieczeniu kiełbasek. 
W tym roku harcerze odwie-
dzili przedszkole 8 lutego. 
Pod okiem dh Izy, etatowe-
go pracownika pogotowia 

Bieżące wydarzenia w Przedszkolu w Czernicy: 

- 7.02.07r. w przedszkolu odbył się bal kostiumowy, pod 
hasłem „Bawmy się na wesoło”. 

- 27.02.07r. w Ośrodku Kultury “Zameczek” odbyło się spo-
tkanie z okazji Dnia Dziadków.  

- 8.03.07r. Przedszkolaki z grupy “Pszczółki” wraz z dyr. 
H.Mrozek, wychowawcą  A.Makarską i K.Mandrysz odwie-
dziły panie z Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.  

- 16.03.07r. Przedszkole otrzymało darowiznę w postaci uży-
wanego umeblowania sali zabaw i stołówki.  

Przedszkole Czernica 



WYBORY W SOŁECTWACH 
W dniach od 19 - 23.03.br. w 
każdym z sołectw naszej 
Gminy odbyły się zebrania 
wiejskie, podczas których 
wybraliśmy nowych Sołtysów 
oraz członków Rady Sołec-
kiej. Poniżej przedstawiamy 
wyniki wyborów. 

 CZERNICA 

W zebraniu uczestniczyło 88 
osób. 

W wyborach na Sołtysa naj-
większą liczbę głosów otrzy-
mała Pani Małgorzata Witek, 
natomiast w skład Rady So-
łeckiej weszli: Małgorzata 
Witek, Ryszard Jacek, Jerzy 
Kawulok, Czesław Lampert, 
Danuta Paulus, Mirosław 
Soppa, Krzysztof Wilczek. 

 PIECE 

W zebraniu uczestniczyły 53 
osoby. 

W wyborach na Sołtysa naj-
większą liczbę głosów otrzy-
mała Pani Gabriela Oślizło, 
natomiast w skład Rady So-
łeckiej weszli: Gabriela Ośli-
zło, Justyna Dobrzyńska, Ja-
dwiga Salwiczek, Leszek No-
gły, Alfred Mazurek. 

 ŁUKÓW ŚLĄSKI 

W zebraniu uczestniczyło 77 
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osób. 

W wyborach na Sołtysa naj-
większą liczbę głosów otrzy-
mał Pan Adam Grzelec, nato-
miast w skład Rady Sołeckiej 
weszli: Adam Grzelec, Teresa 
Zdrzałek, Andrzej Kostka, 
Małgorzata Mielimonka, Ma-
rian Sala. 

GASZOWICE 

W zebraniu uczestniczyło 85 
osób.  

W wyborach na Sołtysa naj-
większą liczbę głosów otrzy-
mał Pan Czesław Kasperzec, 
natomiast w skład Rady Sołec-
kiej weszli: Czesław Kaspe-
rzec, Hubert Wengerski, Róża 
Śmieja, Joachim Jezusek, Szy-
mon Korbel, Józef Słoboda, 
Roman Mandrysz.  

SZCZERBICE 

W zebraniu uczestniczyło 66 
osób. 

W wyborach na Sołtysa naj-
większą liczbę głosów otrzy-
mał Pan Mieczysław Szymik, 
natomiast w skład Rady Sołec-
kiej weszli: Andrzej Cieślok, 
Józef Herok, Piotr Kowalski, 
Kazimierz Tatarczyk, Broni-
sław Wieczorek i Joachim 
Zieleźny.                             GCI 

Urząd Gminy w Gaszowicach 
informuje, iż na przełomie 
miesiąca maja i czerwca br. 
zostanie przeprowadzony 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następujących 
nieruchomości: 

1. Nieruchomość w Czernicy o 
pow. 1035m2 przeznaczona 
pod budownictwo jednoro-
dzinne pomiędzy ul. Sobie-
skiego i Powstańców. 

2. Nieruchomość w Piecach o 
pow. 5800m2 przeznaczona w 
części tj. 1000m2 pod budow-
nictwo jednorodzinne i usługi 
nieuciążliwe, a pozostała część 
tereny rolne. 

3. Nieruchomość w Gaszowi-
cach o pow. 3209m2 przy ul. 
Granicznej, przeznaczona w 
części tj. 1783m2 pod budow-
nictwo jednorodzinne i usługi 
nieuciążliwe, a pozostała 
część tereny rolne. Przez część 
opisanej nieruchomości prze-
biega linia energetyczna. 

Informacja o dokładnym 
terminie w/w przetargu zo-
stanie opublikowana w pra-
sie lokalnej, na stronie inter-
netowej urzędu gminy 
(www.gaszowice.pl)  oraz na 
tablicach informacyjnych na 
terenie gminy. 

Referat Gruntów Rolnych 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 

W dniu 13.03.2007r. zakoń-
czono I etap budowy sali gim-
nastycznej z  łącznikiem i 
zapleczem socjalnym przy 
Szkole Podstawowej w Czer-
nicy. Zakres robót obejmował 
wykonanie stanu surowego 
otwartego. Wykonawcą robót 
była firma AL-DUE z Rybni-
ka. Obiekt swoją architekturą 
nawiązuje do istniejącego 
budynku szkoły podstawowej. 
II etap budowy rozpoczęty 
zostanie po uzyskaniu środ-
ków z „MENiS-u”, gdzie zo-
stał złożony stosowny wnio-
sek o dofinansowanie inwe-
stycji. W ramach drugiego 
etapu zostaną wykonane ro-
boty wykończeniowe oraz 
zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu. W nowej sali 
znajdować będzie się pełno-
wymiarowe boisko do koszy-
kówki , rozkładane trybuny 
oraz scena. W części socjalnej 
zlokalizowano pomieszczenia 
sanitarne , siłownię oraz ma-
gazyny. Mamy nadzieję , że 

nowa sala stanowić będzie 
estetyczne uzupełnienie 
kompleksu szkolnego w 
Czernicy i przeczyni się do 
rozwoju kultury fizycznej w 
naszej gminie. 

Dnia 30.03.2007r odbył się 
przetargu nieograniczonego 
na budowę drugiej pętli sieci 
wodociągowej na terenie 
działek budowlanych przy 
ul.Sobieskiego i Powstańców 
w Czernicy. Inwestycja jest 
kontynuacją zadanie rozpo-
czętego w ubiegłym roku . 
Druga pętla wodociągu bę-
dzie miała długość 500 mb 
co pozwoli na doprowadze-
nie wody do wszystkich 
działek zlokalizowanych w 
tym rejonie. Budowa sieci 
wodociągowej będzie kolej-
nym krokiem w kierunku 
całkowitego uzbrojenia tere-
nu działek budowlanych przy 
ul.Sobieskiego i Powstań-
ców. 

Referat Inwestycji 

INWESTYCJE W CZERNICY 

W dniu 21 marca 2007 odby-
ło się w Ośrodku Kultury i 
Sportu w Gaszowicach ze-
branie sprawozdawczo-
wyborcze Gminnego Związ-
ku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych. 

Zebranie w ilości 23 człon-
ków udzieliło jednogłośnie 
absolutorium ustępującemu 
Zarządowi GZRK i OR w 
składzie: Prezes Damian 

Krauze, Zastępca Prezesa 
Teodor Ryszka, Sekretarz 
Romuald Kowalski, Przew. 
Rady Kobiet Helena Szew-
czyk, Członek Brunon Oleś. 
Skład osobowy Zarządu po-
wołany  na kadencję 2007- 
2011 nie został zmieniony. 
Zebrani przyjęli również 
uchwały w sprawie zatwier-
dzenia bilansu zysków i strat 
oraz o podziale nadwyżki. GCI 

WYBORY W KÓŁKACH ROLNICZYCH 

OGŁOSZENIE 

Osoby, które w 2007r. obchodzą 
50 – lecie i 55 – lecie pożycia 
małżeńskiego proszone są o zgło-
szenie rocznicy pod nr tel.: 4327-
146 lub osobiście w Urzędzie 
Stanu Cywilnego.                  USC 

ZAPROSZENIE 

W każdą środę o godz. 18.00       
w sali gimnastycznej SP Szczer-
bice odbywają się zajęcia gim-
nastyczne dla  Pań. Ćwiczymy 
różne techniki: aerobik, jogę, 
samoobronę.  Zapraszamy. 

Zakład Obsługi Komunalnej oferuje usługi w zakresie: 

- wywozu nieczystości ciekłych; wywóz żużla, gruzu, ziemi; 
koszenia traw; usług rębakiem w zakresie przemiału gałęzi. 

Bliższe informacje pod numerem telefonu - 430 54 63. 
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Jednostka budżetowa- Oczyszczalnia ścieków w Suminie, 44 -295 
Sumina ul. Dworcowa 12B, stosownie do postanowień art. 24 ust. 8 
i 9 Ustawy dnia z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity dz. U. 
Nr 123 poz. 858 z dnia 11.07.2006r.) informuje swoich Usługobior-
ców , że z dniem 03 marca 2007r., po zweryfikowaniu przedłożo-
nej Wójtowi Gminy Gaszowice taryfy, wchodzi w życie nowa taryfa 
za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie Gminy Gaszo-
wice do dnia 02 marca 2008r. 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

*  Ceny i stawki opłat brutto, zawierają 7% podatek od towarów                   
i usług – VAT. 

** Norma ryczałtowa zużycia wody przyjęta dla Gminy Gaszowice 
wynosi 3 m3 /osoba/m-c tj. 3,70 zł. x 3 m3 = 11,10 zł./osoba. 

Prace związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej przebie-
gają bardzo sprawnie i szybko. 
Na dzień dzisiejszy firma wy-
konała już ok. 25% całego za-
dania. Pod koniec kwietnia w 
pierwszej kolejności wykonane 
drogi mają zostać zaasfaltowa-
ne. Wielokrotnie w ostatnim 
momencie gdy firma prowadzi 
już wykopy na działce miesz-
kańcy dzwonią do nas z zapy-
taniem o nabite na swoim tere-
nie czerwone paliki. Te 
„czerwone paliki” to geodezyj-

nie umiejscowione studzienki 
kanalizacyjnej poprzez które 
przyłączone zostaną domy do 
sieci kanalizacyjnej. Do jed-
nej studzienki może zostać 
podłączony jeden lub dwa 
budynki. Firma geodezyjna 
wytycza trasę w terenie na ok. 
3 – 4 tygodni przed wejściem 
firmy wykonawczej i każdy 
właściciel, ma ten czas na 
zapoznanie się z dokladnym 
przebiegiem kanalizacji.  

GCI 

BUDOWA KANALIZACJI 

PIELĘGNACJA DRZEW 
Z nadejściem wiosny właści-
ciele posesji rozpoczynają 
prace porządkowe w sadach i 
ogrodach. Wiele osób zapytu-
je nas o prawne uregulowania 
dotyczące prowadzenia pielę-
gnacji drzew i krzewów. 
Przypominamy! Usunięcie 
drzew  których wiek nie prze-
kroczył 5 lat oraz drzew owo-
cowych można wykonać bez 
posiadania stosownej decyzji 
zezwalającej na usunięcie 
drzew i krzewów. Aby usunąć 
starsze drzewa (nawet ob-
umarłe) a także krzewy, wła-
ściciel nieruchomości jest 

zobowiązany do złożenia 
stosownego wniosku w 
Urzędzie Gminy i po doko-
nanych przez urzędników 
oględzinach, otrzymuje de-
cyzję Wójta Gminy. 

Szczególnie chcieliśmy 
uczulić mieszkańców miesz-
kających przy drogach, aby 
dokonali przycięć gałęzi 
drzew i krzewów stwarzają-
cych zagrożenie w ruchu 
drogowym, ponieważ w 
przypadku kolizji odpowie-
dzialność związaną z wi-
docznością na drodze leży po 
ich stronie.                        GCI 

WIOSENNE SPRZĄTANIE 
Początek wiosny to jak zwy-
kle okres porządkowania w 
naszych domach. Wielkimi 
krokami zbliża się termin, 
organizowanej przez Urząd 
Gminy, zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. Segre-
gowane odpady odbierają od 
Państwa firmy z którymi spi-
saliście umowę na odbiór 
odpadów komunalnych. Od-
biór odpadów z remontów i 
napraw budynków można 
zlecić firmie prowadzącej 
działalność w zakresie zbiórki 
odpadów komunalnych, która 
dostarczy na  nieruchomość  
odpowiedni kontener.  

Przypominamy, że posiadanie 

umowy na odbiór odpadów 
komunalnych stałych i płyn-
nych sprawdza straż gmin-
na. Jak już wcześniej infor-
mowaliśmy, tutejszy Urząd 
posiada uaktualnioną listę 
klientów firm komunalnych, 
dlatego właściciele posesji  
nie posiadających stosow-
nych umów, mogą spodzie-
wać się w najbliższym cza-
sie kontroli straży gminnej. 
Mamy nadzieję, że dzięki 
temu wyeliminowany zosta-
nie niechlubny zwyczaj wy-
rzucania śmieci do lasów i 
przydrożnych rowów. 

Referat Ochrony Środowiska 

L
P  

Taryfowa grupa 
usługobiorców
  

Wyszczegól-
nienie 

Cena/stawka  Jednostka 
miary  

Netto Brut-
to*  

1 . 1) cena za 1 m3 
odprowadzo-
nych ścieków.  

3,46  3,70
  

zł/m3 

2) stawka opłaty 
abonamentowej  

0,93
 
  

1,00 zł/
odbiorca/
m-c 

2. Grupa 2   

Gospodarstwa 
domowe i pozostali 
usługobiorcy nie 
skanalizowani. 

Cena za 1 m3 

odebranych 
nieczystości 
płynnych 
(dowiezionych) 

5,14 5,50 zł/m3 

Grupa 1 

Gospodarstwa 
domowe pozostali 
odbiorcy skanalizo-
wani.   

3. Gospodarstwa 
domowe nie posia-
dające wodomierzy 
ani też innych 
urządzeń pomiaro-
wych ilości odpro-
wadzonych ście-
ków.  

Stawka Opłaty 
ryczałtowej za 
odprowadzanie 
ścieków **  

10,38
 
  

11,10 zł/osoba/
m-c 

KOMUNIKAT 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62 ogłasza, że zgodnie z art. 24 ust. 
9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 
747 z późniejszymi zmianami ) wprowadza nowe taryfy na okres 
01. 04. 2007 r. – 31. 03. 2008 r. 

Wysokość cen za dostarczoną wodę  

Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

Cena z 
VAT 

Jednostka miary 

Odbiorcy wody: 
grupy 1,2,3 

Cena 1 m3  dostar-
czonej wody 

4,00 4,28 zł/m3 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena 
netto 

Cena z 
VAT 

Jednostka miary 

Odbiorcy wody: 
grupy 1,2,3 

Cena 1 m3  od-
prowadzonych 

ścieków 

5,33 5,70 zł/m3 
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POGRYZIENIE PRZEZ PSA 
Ostatnio dość często spotyka-
my się z informacjami o bez-
pańsko biegających po terenie 
gminy „czworonogach”. Sytu-
acja gdy pozostawione bez 
opieki psy atakują idące do 
szkoły dzieci, przejeżdżających 
rowerzystów jest niedopusz-
czalna. Zgodnie z zapisami  
regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy 
Gaszowice, osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe są zobowią-
zane do zabezpieczenia zwie-
rząt przed ich samowolnym 
opuszczeniem nieruchomości. 
Poza obszarem własnej nieru-
chomości psy należy prowa-
dzić na smyczy, a na nierucho-
mościach użyteczności pu-
blicznej dodatkowo w kagańcu.  
Straż gminna zwraca szczegól-
ną uwagę na „bezpańsko” bie-
gające psy, po zlokalizowaniu 
nieodpowiedzialnych właści-
cieli na pewno nie obejdzie się 
bez konsekwencji karno –
administracyjnych. Zgodnie z 
zapisami kodeksu cywilnego 
za szkodę wyrządzoną przez 
zwierzę odpowiada jego wła-
ściciel. 

Nawet należycie pilnowany 
pies wyrządzając szkodę z wła-
snego popędu, zobowiązuje nas 
do naprawienia tejże szkody. 

Warto pamiętać, iż zgodnie z 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt, utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną 
wymaga zezwolenia właści-
wego organu gminy.  

Wniosek o wydanie zezwole-
nia należy wnieść w terminie 
30 dni od nabycia psa rasy 
wymienionej w wykazie. 
Wniosek taki powinien za-
wierać oznaczenie wniosko-
dawcy i jego adres zamiesz-
kania, a także dołączoną pi-
semną informację:  

1) o pochodzeniu psa, jego 
rasie, wieku, płci i ewentual-
nym sposobie oznakowania 
psa,  

2) o miejscu i warunkach, w 
jakich wnioskodawca zamie-
rza utrzymywać psa.  

W przypadku gdy dojdzie do 
pogryzienia, trzeba pamiętać, 
że wirus wścieklizny wywo-
łuje ostre zapalenie mózgu, 
które może skończyć się 
śmiercią! Dlatego ważnym 
jest, aby zasięgnąć informacji 
na temat aktualnych szczepień 
psa u jego posiadacza, jeżeli 
oczywiście posiadacz jest 
znany. Z uwagi na ryzyko 
przeniesienia wirusa wściekli-
zny, należy bezwzględnie 
skontaktować się z lekarzem.  

W lutym i marcu 2007r. Wójt Gminy Gaszowice -   Andrzej Kowal-
czyk, brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

27.02 - spotkanie z Marszałkiem Województwa w Katowicach ; 

28.02 - spotkanie komisji monitorującej pracę oczyszczalni ścieków 
w Suminie; 

28.02 - spotkanie Rady Budowy dotyczącej kanalizacji sanitarnej; 

1.03 - spotkanie w Starostwie Powiatowym w Rybniku przedstawi-
cieli gmin Powiatu Rybnickiego. Spotkanie dotyczyło niskiej emiji  
i organizacji dożynek powiatowych; 

3, 4, 11 i 18.03 -  zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP 
działających na terenie gminy Gaszowice; 

15.03 - spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

15 i 21.03 - spotkanie w sprawie odnowy dróg w ramach programu 
ISPA; 

16.03 - spotkanie sołtysów; 

16.03 - konferencja na temat partnerstwa publiczno-
prywatnego; 

od 19 do 23.03 - zebrania wiejskie, na których zostały przepro-
wadzone wybory sołtysów i członków rad sołeckich; 

20.03 - spotkanie Gminnej Rady Kobiet z okazji Dnia Kobiet; 

25.03 - III turniej piłki nożnej puchar Komendanta Komisariatu 
Policji w Gaszowicach ; 

25.03 - występ chóru młodzieżowego z Żor, OK Zameczek; 

27.03 - spotkanie z Śląskim Kuratorem Oświaty dr Marianem 
Drosio; 

28.03 - konsultacje społeczne projektu „Wytycznych do proce-
dury pozakonkursowej i podręcznika wdrażania regionalnego 
programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013; 

29.03 - konferencja w sprawie wymiany informacji na temat 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i ich rodzin.  

Wyrzucane butelki PET po 
napojach czy wodzie mineral-
nej stanowią coraz większy 
problem na terenie naszej gmi-
ny.  Coraz częściej zaśmiecają 
krajobraz „lądując” bezpośred-
nio w rowach, lasach, na chod-
nikach lub w ogólnych pojem-
nikach na śmieci, a co gorsze 
zostają spalane w piecach, a 
także na wolnym powietrzu 
(przy okazji palenia ognisk). 
Wynika to z różnych przy-
czyn: źle pojętej oszczędności, 
beztroski i lekkomyślności lub 
po prostu z braku wiedzy. 
Przybliżenie tematu spalania 
odpadów plastikowych nie ma 
na celu straszyć – choć prawo 
zabrania spalania śmieci i gro-
żą za to kary – ale aby być 
świadomym na co naraża się 
siebie i bliźnich, a także swoje 
mienie przy spalaniu tworzyw 
sztucznych. 

Spalanie plastikowych butelek, 
folii, różnego rodzaju tworzyw 
sztucznych oraz śmieci niesie 
za sobą ogromne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego, a 
przede wszystkim dla zdrowia 
ludzi. Spalanie odpadów to 
uwalnianie się do atmosfery 
gazów i pyłów w tym dwu-
tlenku węgla i metali ciężkich. 

Spalanie w warunkach natural-
nych (w niskich temperaturach 

–  pa leniska domowe)
odpadów takich jak płytki 
PCV, plastikowe wiadra czy 
miednice prowadzi do po-
wstania m.in. furanów i diok-
syn, które są najbardziej tru-
jącymi chemicznymi syntety-
kami znanymi człowiekowi, 
natomiast 1kg poliuretanów, 
występujących m.in. w gąb-
kach, uszczelkach czy pode-
szwach daje 30 do 50 litrów 
cyjanowodoru, czyli tzw. 
kwasu pruskiego, a wiec jed-
nej najsilniejszych trucizn. 
Powstające podczas spalania 
plastików dioksyny są związ-
kami chemicznymi, które 
nawet w śladowych ilościach 
są niebezpieczne. – są one 10 
tys. razy bardziej trujące od 
cyjanku potasu jak np. TCDD 
- najsilniejsza z dioksyn. Spa-
lając 1 kilogram odpadów z 
polichlorku winylu PVC 
(butelki plastikowe, folie, 
skaja itp.), wytwarzamy aż 
280 litrów gazowego chloro-
wodoru, który tworzy z parą 
wodną kwas solny. Naprawdę 
nie musimy zatruwać naszego 
otoczenia, tym bardziej, że 
butelki plastikowe, jak inne 
odpady są wywożone z na-
szych posesji przez firmy 
wywozowe, prowadzące dzia-
łalność w tym zakresie.    GCI 

NIE PAL BUTELEK 



200 lat !!! 

22 marca 2007r. świętowaliśmy setne urodziny pani Marty Roskosz. Przodko-
wie pani Marty przed 300 laty przybyli do Polski z ziemi włoskiej. Od urodze-
nia mieszka w Łukowie Śląskim. Urodziła dwóch synów. Potomkami soleni-
zantki są dwaj wnukowie, cztery wnuczki, dziesięcioro prawnuków i cztery 
prawnuczki. Pani Marta ma kłopoty ze słuchem, ale za to wzrok ją nie zawo-
dzi - do dziś nie używa okularów. Lubi czytać i oglądać telewizję, zaś latem 
przepada za pracą w ogrodzie. W ciągu swojego długiego życia bardzo rzadko 
korzystała z porad lekarskich. Jej receptą na długie i zdrowe życie jest: aktyw-
ny tryb życia, odpowiednia ilość snu i miłość najbliższych. Życzymy soleni-
zantce kolejnych szczęśliwych lat życia w zdrowiu  i pogodzie ducha. 
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ZBIÓRKA ODPADÓW        
WIELKOGABARYTOWYCH 

Urząd Gminy w Gaszowicach informuje, że  
w dniach 23 – 27 kwietnia br. odbędzie się 
wiosenna zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych. Odpady należy wystawić w godzinach 
porannych lub dzień wcześniej przy głównej 
drodze dojazdowej. 

Plan zbiórki: 

23.04. – Łuków Śl. 

24,04. – Czernica  

25.04. – Szczerbice 

26.04. – Piece  

27.04. – Gaszowice 

Odpady odbierane będą tylko i wyłącznie w 
w/w terminach. Wszelkie pytania należy 
kierować pod nr tel.: 4305463 – ZOK Gaszo-
wice. 

G a b r i e l a  O ś l i z ł o  -

najmłodszy sołtys w gminie 
Gaszowice. Od 19 lat 
mieszkanka miejscowości 
Piece. Mąż –Marian, córka  
Martyna. Bardzo zaangażo-
wana w sprawy społeczno-
ści Piec. Dała się poznać 
jako doskonały organizator 
życia kulturalnego, sporto-
wego, wypoczynku zimo-

wego i letniego dzieci i 
młodzieży. Jest współtwór-
cą obecnie działającej świe-
tlicy wiejskiej na Piecach. 
Na stanowisko sołtysa zo-
stała wybrana po raz drugi. 
W ostatnich wyborach sa-
morządowych została wy-
brana do Rady Gminy Ga-
szowice, w której piastuje 
stanowisko przewodniczą-
cej komisji rewizyjnej. 
Zgodnie z oświadczeniem 
Pani Gabrysi: „Poprzez 
powierzony mojej osobie 
kredyt zaufania chcę speł-
nić pokładane we mnie 
oczekiwania”. Czego jej 
serdecznie życzymy. Szcze-
gólną uwagę poświęca naj-
młodszym mieszkańcom 
Piec. Jest członkinią Stowa-
rzyszenia na Rzecz Odno-
wy i Rozwoju Górnego Ślą-

ska, duży wysiłek wkłada 
w działania na rzecz osób 
potrzebujących poprzez 
pracę w Stowarzyszeniu 
Rodz in  Kato l ick ich . 
Współpracuje z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z 
Piec oraz lokalnymi orga-
nizacjami przy organizacji 
festynów, dożynek itp. 
Wolne chwile Pani Sołtys 
spędza czytając dobrą 
książkę. Jako, że jest osobą 
dynamiczną lubi muzykę i 
taniec. Pani Gabrysia może 
pochwalić się zmysłem 
artystycznym i organiza-
cyjnym. Jest otwarta na 
nowe propozycję. Słucha 
uwag innych i wprowadza 
je w życie. Wieczna opty-
mistka. Jej życiowe motto 
brzmi: „jeśli ktoś mocno 
czegoś pragnie na pewno 

to wszystko może zrealizo-
wać”. W najbliższej przy-
szłości, pragnie aby został 
stworzony plac zabaw za 
budynkiem świetlicy w Pie-
cach a także aby zakończyły 
się prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej.    GCI       

NIE WYPALAJ!!! 
Utrzymuje się moda na bez-

myślne podpalanie wszyst-

kiego, co porośnięte jest 

usychającą trawą. Wypala-

nie traw jest u nas złą trady-

cją, z którą od lat zmagają 

się strażacy, policjanci, służ-

by leśne i ochrona środowi-

ska. Apelujemy do rolników 

i właścicieli posesji o zanie-

chanie procederu wypalania 

traw.   

Referat Ochrony Środowiska 

SYLWETKI SOŁTYSÓW - PIECE 


