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NIE WYPALAJ TRAW! 

Ponawiamy coroczny apel do mieszkańców gminy o za-

niechanie procederu wypalania traw. Przypominamy, że 

jest to bardzo niebezpieczne i zabronione.  

Wypalanie to bezmyślne niszczenie zieleni, które przyno-

si wiele szkody środowisku naturalnemu i niesie za sobą 

ogromne ryzyko pożarów. Trawy po zimie są wysuszone 

i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia po-

maga także wiatr. Pożary bardzo często wymykają się 

spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowa-

nia. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą do-

bytek całego życia. Występuje również bezpośrednie za-

grożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Podczas wypalania traw, łąk czy zarośli ginie cały świat 

mikrobiologiczny, a w ogniu płoną płazy, gady, ptaki         

i nawet drobne ssaki. Wypalanie traw to także bardzo 

duże zagrożenie dla lasów, ponieważ ogień z nieużytków 

niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne i niszczy 

bezpowrotnie drzewostany. 

Wypalanie traw, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 

jest zabronione i grozi za nie kara aresztu albo do 5 tys. zł 

grzywny. Wywołanie pożaru, który może zagrażać życiu 

lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmia-

rach, może grozić nawet karą do 10 lat więzienia. 

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i często du-

że rozmiary, angażują znaczne siły i środki straży pożar-

nej. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy, 

bowiem godzinna akcja jednego zastępu straży to koszt 

ok. 500 zł.               Referat Ochrony Środowiska 

KOLEJNY JUBILEUSZ 

Życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych lat życia 

w zdrowiu, szczęściu i pogodzie ducha  z okazji  103 

rocznicy urodzin otrzymała najstarsza mieszkanka 

Gminy Gaszowice i Powiatu Rybnickiego - Pani Józe-

fa Pyszny,  która swoje wyjątkowe święto obchodziła 

18 lutego 2014 roku. Z tej okazji szanowną Jubilatkę 

odwiedzili Sekretarz Gminy - Pani Sabina Mańczyk, 

zastępca kierownik USC - Pani Halina Bobrzyk, Staro-

sta Powiatu Rybnickiego - Pan Damian Mrowiec, oraz 

radni Gminy  Gaszowice. Uroczystość  urodzinowa 

odbyła  się w domu rodzinnym Jubilatki. USC 
Na zdjęciach od góry: 1-Józefa Pyszny w dniu 103 urodzin;                    

2-Młodzież gimnazjalna na warsztatach w Piasku; 3-Uczestnicy finału 

powiatowej ligi tenisa stołowego. 
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ZAPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADA-

MI KOMUNALNYMI 

W związku z licznymi wpłatami opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi dokonywanymi przelewami 

przez osoby trzecie, Urząd Gminy prosi o unikanie ta-

kich sytuacji, gdyż spowoduje to zwrot wpłat i powstanie 

zaległości. Wskazuje się rozwiązanie poprzez dokony-

wanie wpłat w placówkach pocztowych, bankach na 

książeczkach przekazanych przez gminę lub drukach 

przelewu. Dane wpłacającego powinny być zgodne z 

danymi , które zostały przekazane w deklaracji z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami osoby, za którą oso-

ba trzecia dokonuje wpłaty. 

Termin wnoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi upływa 20 dnia ostatniego miesiąca kwar-

tału tj. 20 marzec, 20 czerwiec, 20 wrzesień, 20 gru-

dzień.  W przypadku, gdy 20 dzień przypada w dzień 

wolny od pracy , termin płatności przesuwa się na na-

stępny dzień powszedni. 

Osoby, które nie wnoszą opłat w terminie narażone są na 

poniesienie dodatkowych kosztów. Od 1 lutego 2014 

roku koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł (poprzednio 

8,80 zł).  

Referat Podatków i Opłat Lokalnych 

WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2014 

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji od-

będą się w 28 państwach członkowskich Unii Europej-

skiej. W Polsce wybory zostaną przeprowadzone          

w dniu 25 maja 2014r. Będą to ósme od 1979 wybory 

bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyni-

ku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych. Polacy 

wybiorą 51 posłów. 

Wszystkie informacje dotyczące przeprowadzenia wybo-

rów zamieszczane są na stronach internetowych Państwo-

wej Komisji Wyborczej - http://pkw.gov.pl/2014/. 

Informacje o wyborach można znaleźć również na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Gaszowice - bip.gaszowice.pl, w zakładce wybo-

ry.            GCI 

ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH 

W dniach 26 marca (środa) br. w Ośrodku Kultury Za-

meczek w Czernicy oraz 10 kwietnia (czwartek) br. w 

kawiarni Ośrodka Kultury w Gaszowicach będzie możli-

wość złożenia zeznań podatkowych (PIT) za rok 2013.  

W godzinach od 9.00 do 13.00 dyżury pełnić będą pra-

cownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku. 

ZGŁOŚ JUBILEUSZ 

Urząd Gminy Gaszowice prosi  o zgłaszanie par mał-

żeńskich, które w 2014 roku obchodzą 50-lecie, 55-

lecie oraz 60-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia 

przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach, 

pokój nr 11 (I piętro). Telefon 32 4327140 lub 32 432-

7146. 

Uwaga Rolnicy ! 

Składanie wniosków o przyznanie płatności obszaro-

wych na rok 2014 r. trwa od 15 marca do 15 maja bie-

żącego roku. 

Informujemy, że w tym okresie w Urzędzie Gminy 

Gaszowice, w Referacie Ochrony Środowiska i Roz-

woju Gminy przy ul. Rydułtowskiej 2, dyżur będzie 

pełniła i udzielała pomocy przy wypełnianiu wnio-

sków pani Jadwiga Gajewska - kierownik Powiatowe-

go Zespołu Doradztwa Rolniczego w każdy czwartek 

7:30-15:30. 

Będzie możliwość oddania wniosku na miejscu.        

Tel. 607 401 871. Serdecznie Zapraszamy! 

UPRAWNIENIA STRAŻY GMINNEJ W ZAKRESIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

Straże gminne posiadają uprawnienia do nakładania mandatów 

karnych, co do przewinień z obszaru przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, a wynikających z popełnienia wykroczeń 

polegających m.in. na: 

- umieszczaniu zużytych baterii lub akumulatorów w jednym 

pojemniku z innymi rodzajami odpadów; 

 - umieszczaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego łącznie z innymi odpadami; 

- nie wykonywaniu obowiązku wyposażenia nieruchomości      

w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitar-

nym, porządkowym i technicznym; 

- nie wykonywaniu obowiązku przyłączenia nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuza-

sadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływo-

wy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepi-

sach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanaliza-

cyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposa-

żona w przydomową oczyszczalnię ścieków; 

- zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów ko-

munalnych nie zgodnie z wymaganiami określonymi w regula-

minie gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązują-

cym na terenie danej gminy; 

- gromadzenia nieczystości ciekłych poza zbiornikami bezod-

pływowymi; 

- pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób nie zgodny          

z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach i innymi przepisami odrębnymi; 

- gospodarowania odpadami komunalnymi nie zgodnie z regu-

laminem gospodarowania odpadami komunalnymi.          GCI 
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Projekt współfinansowany przez Unię Eu-

ropejską ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego 

 

 

Informacja dot. naboru osób (chętnych do udziału w kursach zawodowych) do projektu systemo-

wego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach na lata 2014/2015 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w latach 2014/2015r. będzie realizował projekt systemowy w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i prace organizacyjne 

związane z projektem trwają już od stycznia 2014r.  

Projekt nosi tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice", będzie re-

alizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej". Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. 

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z tere-

nu Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w terminie od 28.02.2014 do 28.03.2014r. w budynku Urzę-

du Gminy w Gaszowicach pok. nr 01 w godz. 7.30 – 15.00. Projekt adresowany jest  do klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej objętych różnymi formami pomocy przez ośrodek.  

W projekcie weźmie udział  16 osób w większości długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu 

Gminy Gaszowice. Będą  one  uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, treningach umiejętności inter-

personalnych z psychologiem oraz w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział w projekcie nabędą 

umiejętności praktycznych umożliwiających sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe kwalifi-

kacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków jezdniowych, opiekowania się osobami starszymi oraz dziećmi, 

obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw fakturowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część osób 

będzie miała również możliwość podjęcia kursu na prawo jazdy kat. B.     Kierownik OPS  

KOMPOSTUJ, TO PROSTE 

Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zago-

spodarowywania odpadów zielonych. Prawidłowe kompostowa-

nie to naturalny proces rozkładu tlenowego, neutralny dla środo-

wiska i bezzapachowy. Kompost jest jedynym ekologicznym, 

bezpiecznym  i pełnowartościowym nawozem do wszechstronne-

go wykorzystania.  

Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie zawie-

rają składników toksycznych, a przede wszystkim: resztki roślin-

ne, chwasty, liście, skoszona trawa, darń, kora drzew, trociny, 

drobne lub rozdrobnione gałęzie, popiół drzewny. 

Czego NIE kompostujemy: roślin porażonych chorobami grzybo-

wymi, bakteryjnymi i wirusowymi, odpadów kuchennych prze-

tworzonych (w tym zanieczyszczonych tłuszczem, ugotowanych), 

związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji 

organicznych lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczal-

ne w wodzie fosforany), materiałów skażonych metalami ciężki-

mi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu, 

materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np.: skórki 

banana, pomarańczy i innych cytrusów. 

Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompo-

stownikach wykonanych własnoręcznie, w termokompostowni-

kach. W każdym przypadku, w ogrodzie, należy przewidzieć 

miejsce magazynowania materiałów przeznaczonych do kompo-

stowania, miejsce właściwego kompostowania oraz miejsce ma-

gazynowania gotowego kompostu. 

Miejsce przeznaczone pod kompostowanie powinno być nieco 

wzniesione, by zabezpieczyć powstający kompost przed zalewa-

niem wodą opadową. Ważnym jest także ocienienie kompostownika 

lub pryzmy przez drzewa lub krzewy i osłonięcie od wiatru. Nie-

zwykle użytecznym krzewem jest bez czarny, który pochłania zapa-

chy powstające podczas procesu rozkładu substancji organicznych. 

Na dnie układamy 20 cm warstwę połamanych gałęzi o grubości 1-

5 cm, najgrubsze układając na spodzie. Następnie nasypujemy war-

stwę materiału, którego zadaniem będzie pochłanianie wody wymy-

wającej z górnych warstw substancje mineralne. Może to być torf, 

ziemia ogrodowa, słoma lub częściowo rozłożony kompost. Powy-

żej układamy warstwy materiału, przekładane ziemią ogrodową, 

drobno rozkruszoną gliną lub iłem w ilości 5% objętości pryzmy. 

Dobrze jest dodawać też nieco gotowego kompostu.. 

W przypadku kompostowania w pryzmie, po osiągnięciu wysokości 

120 cm (przy dobrym dostępie powietrza), pryzmę okrywamy zie-

mią lub innym materiałem, profilując ją tak aby woda opadowa 

ściekała do wnętrza pryzmy. Niektórzy proponują polewać tak 

przygotowaną pryzmę, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i 

krwawnika. Na zimę, pryzmę okrywamy materiałem izolacyjnym, 

co umożliwi dalszy rozkład materiału. 

Dojrzały kompost, poza brunatną barwą, wydziela przyjemny za-

pach, zbliżony do zapachu próchnicy leśnej. Jego cząstki nie muszą 

być całkowicie rozłożone. Jedynie, stosując go do kwiatów donicz-

kowych lub jako komponent do wysiewu nasion, doprowadzamy do 

pełniejszego rozkładu a następnie przesiewamy na sicie. Do tych 

zastosowań możemy wymieszać go z piaskiem i gliną w równych 

ilościach. W ogrodzie, kompost rozprowadzamy na powierzchni 

gleby w ilości 10 litrów kompostu na 2 m2 a następnie mieszamy go 

z jej górną, ok. 10 cm warstwą. Podczas sadzenia drzew i krzewów, 

"zaprawiamy" dołki, wsypując kompost na dno. Ziemię, którą zasy-

pujemy bryłę korzeniową, mieszamy z kompostem w stosunku 1:1. 
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INFORMACJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

GIMNAZJALIŚCI PISZĄ BAJKI DLA MALUCHÓW 

Jak napisać bajkę? Co to edukacja globalna? Co to zna-

czy być dobrym obywatelem? To tylko niektóre z pytań, 

jakie padły podczas pierwszych wyjazdowych warszta-

tów bajkowo-obywatelskich dla gimnazjalistów z Ryb-

nika, zorganizowanych w ramach projektu „Bajki Oby-

watelskie – Edukacja Małych Obywateli”. 

To już druga edycja projektu „Bajki Obywatelskie – 

Edukacja Małych Obywateli”. Po raz kolejny 30-

osobowa grupa gimnazjalistów napisze bajki skierowa-

ne do przedszkolaków. Będą to bajki obywatelskie – 

mające na celu przybliżenie maluchom w przyjazny 

sposób tak istotnych kwestii jak: demokracja, pomoc 

słabszym czy współdziałanie dla dobra ogółu. Tym ra-

zem w projekcie biorą udział gimnazjaliści z czterech 

rybnickich szkół: Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 3, 

Gimnazjum nr 6 oraz Dwujęzycznego Społecznego 

Gimnazjum. 

Gimnazjaliści spędzili trzy dni w Hotelu STYL70 w 

Piasku, niedaleko Pszczyny, uczestnicząc w serii 3 

warsztatów: „Ja obywatel”, „Czym jest bajka” oraz 

„Edukacja globalna”. 

Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobyli wiedzę – z 

jednej strony na temat bajek, zasad ich tworzenia oraz 

roli, jaką mogą pełnić w procesie aktywizacji społecz-

nej, a z drugiej – o możliwościach zwiększenia demo-

kratycznego zaangażowania ludzi w szkołach, organiza-

cjach młodzieżowych oraz o tym, jak budować społe-

czeństwo obywatelskie. - Ta grupa młodych ludzi, z 

którą prowadziłem warsztat doskonale wie, że powinni 

być aktywnymi obywatelami, czyli takimi, którzy inte-

resują się sprawami publicznymi i sami próbują brać 

sprawy w swoje ręce. Brakuje natomiast wiedzy na te-

mat tego, jak to robić. Z wielu różnych powodów. I te-

mu właśnie służą te warsztaty – mówi Piotr Masłowski, 

prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

który dla rybnickich gimnazjalistów poprowadził warsz-

tat „Ja obywatel”. 

Chociaż przed uczestnikami jeszcze jeden trzydniowy 

warsztatowy wyjazd, już teraz powstało sporo pomy-

słów na napisanie bajek. - Cały weekend spędziliśmy 

pracowicie. Warsztat bajkowy niezwykle pobudzał wy-

obraźnię wszystkich uczestników i sprawiał także, że 

choć na chwilę mogliśmy się znów stać kilkuletnimi 

dziećmi, które mają często niesamowite pomysły. Z 

wszystkich warsztatów jednak wyciągnęłam ogrom in-

spiracji, które w mojej głowie zrodziły wiele pomysłów, 

co tylko już czeka na przelanie ich na papier – mówiła 

Natalia Uszok z Gimnazjum nr 3 w Rybniku.- Myślę, że 

właśnie na tych warsztatach najbardziej się zintegrowa-

liśmy przez prace w grupach. Cały wyjazd uważam za 

niesamowity i już nie mogę się doczekać następnego – 

dodaje Jagoda Albrecht z Gimnazjum nr 17 im. Po-

PODZIĘKOWANIA 

Jakość życia dzieci w przedszkolu zależy od wielu ota-

czających ich ludzi. Tym, którzy w wyjątkowy sposób 

przyczyniają się do podnoszenia jakości życia przed-

szkolaków serdecznie dziękujemy. Rada Rodziców oraz 

Dyrektor Przedszkola w Czernicy bardzo dziękują za 

wsparcie rzeczowe i finansowe placówki w ramach do-

chodowej zabawy karnawałowej. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Starosty Powia-

tu Rybnickiego - p. Damiana Mrowca oraz następują-

cych podmiotów: Firma “Arte” p. Seweryn Tumułka, 

Firma “Domix”- Szczerbice p. Janyga, Zakład Produk-

cyjno -Usługowy p. Błażej Kaczmarczyk, Firma 

“Skanbis” p. Andrzj Porwoł, Firma “ DREWMIX” - 

Czernica p. Andrzej Kowalski, Salon Fryzjerski p. Syl-

wia Durczok, Firma “Irbud” p. Ireneusz Porwoł, Usługi 

Transportowe p. Bogusław Hadam, Mechanika Pojazdo-

wa p. Grzegorz Kierszniak, Lakiernictwo Pojazdowe      

p. Sebastian Appel, Usługi stolarskie “Wiórex” p. Zenon 

Knura, “Stedan” p. Stefan Paulus, Blacharstwo Samo-

chodowe p. Janusz Sobala, Transport Ciężki p. Tomasz 

Materzok, Usługi Transportowe p. Janusz Josefowski, 

Zakład Instalacji Elektrycznych p. Janusz Maryniok, 

Firma “Unister Sound” p. Jacek Pytlik, Usługi Budow-

lane p. Jarosław Gembalczyk, SSerwis – Czernica p. Jan 

i Halina Sopa, SSerwis – Czernica p. Jausz Sopa, 

“NAMI” Hurtownia Materiałów Budowlanych, Sklep       

i Zakład Złotniczo-zegarmistrzowski “Aleksandro”        

p. Aleksander Lokajczyk, Jubiler. Sprzedaż i naprawa 

złota p. Barbara Stebel, Fryzjerstwo p. Sylwia Czempik, 

Zakład Kosmetyczny p. Olga Nowek- Żydek, Salon Fry-

zjerski p. Iwona Donga, Zakład Fryzjerski p. Mariola 

Korbel, BM Foto p. Barbara Marzec, Lewiatan Łuków 

Śląski p. Tomasz Tomiczek, Kwiaciarnia “Sylwia”         

p. Opolony, F.H.U. “Instalator” Jolanta Jarkiewicz, Ga-

leria Fryzur A&P Rydułtowy, Stowarzyszenie U'RWIS, 

Ubojnia Drobiu “TWIST” Sp. z o. o. p. Henryk Krauzy  

i p. Adam Bluszcz, Bar “Łukowianka” p. Bogdan Cho-

roba, Pawilon Handlowy p. Irena Menżyk, p. Adam 

Szywacz, Justpol Radlin. 

Dziękujemy także Naszym Rodzicom za pracę, fanty 

lub wpłaty pieniężne.      Przedszkole Czernica 

wstańców Śląskich. 

Projekt „Bajki Obywatelskie – Edukacja Małych Oby-

wateli” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch 

Wspierania Inicjatyw Społecznych – U'RWIS oraz Sto-

warzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – 

CRIS w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy 

z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. 

Więcej o tej i poprzedniej edycji projektu można do-

wiedzieć się ze strony www.bajkiobywatelskie.pl. 
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DERBOWY SPARING 

W deszczową i zimną sobotę 15 marca br. na łukowskim bo-

isku sportowym rozegrano sparing piłkarski trampkarzy GKS 

Dąb Gaszowice - KS Szczerbice. W meczu padł wyniki 3:0. 

INFORMACJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

PARTNERSTWO SPOŁECZNIKÓW 

Od grudnia 2013 roku na terenie Gminy Gaszowice działa Nie-

formalne Lokalne Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii 

Społecznej. To efekt 10 comiesięcznych spotkań przedstawicieli 

instytucji rynku pracy, pomocy oraz integracji społecznej, a tak-

że organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, Ochotni-

czych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych, a także 

Kół Gospodyń Wiejskich i innych aktywnych grup lokalnych). 

Partnerstwo – w skład którego weszli członkowie organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni liderzy oraz Przed-

stawiciele Rady Gminy Gaszowice – ma ułatwić współdziałanie  

i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności. 

Do tej pory – podczas cyklu spotkań – uczestnikom (przy wspar-

ciu moderatora z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 

z Rybnika) udało się wypracować narzędzia i zasady współpracy.  

Wszyscy uczestnicy spotkań zgadzali się co do tego, że warto 

współpracować, aby lepiej i efektywniej realizować swoje misje, 

wspólne cele, a także zachęcać innych do działań na rzecz naszej 

gminy.  

W lutym 2014 roku – na roczną kadencję – zostały wybrane wła-

dze Partnerstwa.  Przewodniczącą została Katarzyna Wita ze 

Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’R-

WIS, zaś v-ce przewodniczącą – Edyta Mrozek ze Stowarzysze-

nia Działań Lokalnych Spichlerz. Osoby te będą przewodziły 

działaniom Partnerstwa i dbały o realizację i koordynację wspól-

nych przedsięwzięć.  

Członkowie partnerstwa już planują pierwsze wspólne wydarze-

nia oraz działania na terenie Gminy Gaszowice. 

Osoby, organizacje, instytucje czy firmy zainteresowane współ-

pracą zapraszamy do kontaktu: partnerstwogaszowi-

ce@gmail.com. 

INFORMACJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

OSP GASZOWICE – DZIAŁAMY 

W dniu 9 lutego br. gaszowiccy strażacy zebrali się na corocz-

nym zebraniu sprawozdawczym, aby podsumować miniony rok 

i zatwierdzić plany działalności Zarządu na rok bieżący.             

Z przedstawionych sprawozdań Wynika, że OSP Gaszowice     

w minionym roku brała udział w największej ilości interwencji 

z pośród jednostek na terenie gminy i była jedną z najaktyw-

niejszych OSP w powiecie. Strażacy brali udział w gaszeniu 

pożarów zarówno domów jak i wiosennych pożarów nieużyt-

ków. Latem usuwaliśmy liczne gniazda owadów niebezpiecz-

nych. Braliśmy również udział w zabezpieczeniu pożarowym 

piłkarskich meczów ligi okręgowej rozgrywanych na boisku w 

Piecach przez Dąb Gaszowice. Ponadto Zarząd podejmował 

działania w celu dalszego doposażenia jednostki w sprzęt ra-

towniczy. Najważniejszym zadaniem był zakup zestawu narzę-

dzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego i drogowego. 

Jednak aby prawidłowo korzystać z tego typu narzędzi należało 

jeszcze zakupić wiele drobniejszych elementów powalających 

na zabezpieczenie miejsca prowadzenia tego typu akcji i póź-

niejszej neutralizacji ewentualnych plam substancji ropopo-

chodnych. Sprzęt udało się skompletować dzięki dotacjom         

z budżetu państwa dla OSP włączonych do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego, dotacji z Urzędu Gminy Gaszowice,       

a także wsparciu lokalnych sponsorów. 

Plany na rok bieżący zakładają dalsze doposażanie w sprzęt jak 

piła ratownicza do stali i betonu, a także elementy ubrań bojo-

wych strażaków, aby zapewnić im bezpieczeństwo w trakcie 

podejmowanych akcji ratowniczych. Wspomnę jedynie, że 

koszt kompletnego ubrania bojowego strażaka, tzn. ubranie, 

buty, rękawice i hełm to wydatek od 2,5 tys. złotych wzwyż,      

w zależności od jakości i trwałości tych elementów, a dobrej 

klasy zestaw to koszt ponad 3 tys zł. Ponadto od dłuższego 

czasu staramy się o zabezpieczenie środków finansowych na 

remont elewacji wieży obserwacyjnej naszej remizy, gdyż od-

padający płatami tynk zaczyna stanowić zagrożenie dla otocze-

nia. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się wykonać nie-

zbędne prace remontowe. 

W tym roku gaszowicka straż brała już udział w kilku akcjach 

ratowniczych. Niestety tradycyjnie na przedwiośniu rozpoczął 

się proceder wypalania nieużytków i związanych z tym poża-

rów. W ostatnich dniach w wyniku jednego z podpaleń ogień 

niebezpiecznie zbliżył się do zabudowań mieszkalnych i gospo-

darczych. Jednak wtedy jedna z osób znajdujących się w pobli-

żu przyznała się do podpalenia. Sprawcą w celu dalszych wyja-

śnień zdarzenia zajęła się Policja. Braliśmy również udział        

w gaszeniu pożaru w budynku mieszkalnym, gdzie zapaleniu 

uległy materiały palne zgromadzone w piwnicy w pobliżu kotła 

centralnego ogrzewania. Do wszystkich tych zdarzeń strażacy   

z naszej OSP dojeżdżali jako pierwsi co świadczy o wysokim 

poziomie mobilności i zdolności do podejmowania działań 

ratowniczych. Dziękuję w tym miejscu wszystkim naszym stra-

żakom za ich ofiarność i gotowość do niesienia pomocy 

wszystkim potrzebującym. 

Podobnie jak w innych latach na początku nasi strażacy anga-

żują się w akcję pozyskiwania środków z 1% podatku od osób 

fizycznych. Pieniążki takie można nam przekazać za pośrednic-

twem Związku OSP RP wpisując w swoim zeznaniu podatko-

wym nr KRS 0000116212 z dopiskiem OSP Gaszowice 44-293 

ul. Rydułtowska 69. Zapraszam również do odwiedzenia nasze-

go profilu na Facebooku, gdzie można obejrzeć promocyjną 

prezentację i zdobyć więcej informacji na temat możliwości 

przekazania 1%.     Szymon Korbel 

LIGA TENISA STOŁOWEGO 

W środę 19.02.2014r. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

odbył się finał III Edycji Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego Dziew-

cząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych. W ramach rozgrywek zorga-

nizowano cztery turnieje, w których rywalizowali uczniowie z Jan-

kowic, Jejkowic, Lysek oraz Pieców. Ligę Powiatową zorganizował 

Gminny Uczniowski Klub Sportowy ''Lider'' ze środków pozyska-

nych od Starostwa Powiatowego w Rybniku. Drużyny starowały w 4 

- osobowych zespołach, łącznie 16 dziewcząt i 16 chłopców. Na 

zakończenie ligi zawodnicy otrzymali medale a szkoły puchary i 

pamiątkowe dyplomy. Zawodnicy podczas rozgrywek mieli możli-

wość skorzystania z posiłków regeneracyjnych w postaci kołaczy-

ków i wód mineralnych. Finałowe nagrody wręczył członek zarządu 

Powiatu Pan Zbigniew Goworowski. 

Klasyfikacja końcowa, drużynowo dziewczęta: 1. Piece - 347 pkt 

2.Jejkowice - 274 pkt 3. Jankowice - 255 pkt 4. Lyski  - 207 pkt 

Indywidualnie I miejsce - Martyna Bannert, Gimnazjum Piece. 

Klasyfikacja końcowa, drużynowo chłopcy: 1. Lyski - 343 pkt 

2.Jejkowice - 276 pkt 3. Piece - 264 pkt 4. Jankowice-208 pkt 

Indywidualnie I miejsce - Fabian Tebel, Gimnazjum Lyski.         I.W. 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1– Mecz sparingowy 

trampkarzy z Gaszowic i Szczerbic (fot.J.Kawulok);       

2 - Turniej skata w OKiS Gaszowice, zwycięzca Wie-

sław Biernat z Dębu Gaszowice, 3 - Warsztaty gimnazja-

listów w ramach projektu „Bajki Obywatelskie” prawa 

strona: 4 - Zwycięska drużyna tenisa stołowego dziew-

cząt z Gimnazjum Piece, 5 - Finał ligi powiatowej w te-

nisie stołowym. 

OPŁATA ZA POSIADANIE PSA 

Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za posiada-

nie psa. Obecnie opłata za posiadanie psa wynosi na terenie 

Gminy Gaszowice - 30 zł za jednego psa rocznie.  Opłatę 

należy wnieść do 30 czerwca br. Opłaty od posiadania psa 

nie wnoszą: osoby zaliczone do znacznego stopnia niepeł-

nosprawności z tytułu posiadania jednego psa; osoby w wie-

ku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodar-

stwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy 

podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiada-

nia nie więcej niż dwóch psów. 


