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KONKURSY EKOLOGICZNE 

W maju br. została przeprowadzona kolejna edycja 

międzygminnych konkursów wiedzy ekologicznej oraz 

konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej. Po-

dobnie jak w latach poprzednich w konkursach uczest-

niczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjal-

nych z terenu gmin Gaszowice i Jejkowice. Komisja 

konkursowa dokonała oceny testów oraz prac plastycz-

nych. Uczestnicy konkursów wykazali się wiedzą z 

zakresu ekologii i ochrony środowiska. Najlepsi 

uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, ponadto każdy 

uczestnik konkursu otrzymał nagrodę pocieszenia. Te-

goroczna edycja konkursów została objęta patronatem 

Starosty Rybnickiego - Damiana Mrowca. Poniżej 

przedstawiamy laureatów konkursu wiedzy ekologicz-

nej w poszczególnych kategoriach: 

Klasy I-III: 

I miejsce - Emilia Bienek Szkoła Podstawowa Gaszo-

wice, II miejsce - Emilian Chłodek Szkoła Podstawo-

wa Gaszowice, III miejsce – Filip Bryłka Szkoła Pod-

stawowa Szczerbice. 

Klasy IV-VI: 

I miejsce - Anna Chowaniec Szkoła Podstawowa Ga-

szowice, II miejsce - Paweł Miera Szkoła Podstawowa 

Jejkowice III miejsce - Szymon Nowak Szkoła Podsta-

wowa Szczerbice. 

Gimnazjum: 

I miejsce - Marta Wojaczek Gimnazjum w Piecach, II 

miejsce – Agnieszka Iwańska Gimnazjum w Piecach, 

III miejsce – Dorota Wojaczek Gimnazjum w Piecach.  

W konkursie plastycznym klas IV-VI prace ocenio-

no następująco: 

I miejsce – Weronika Kilian Szkoła Podstawowa Jej-

kowice, II miejsce – Natalia Pypeć Szkoła Podstawo-

wa Gaszowice, III miejsce – Nikola Morgała Szkoła 

Podstawowa Jejkowice. 

Gratulujemy zwycięzcom. Serdecznie zapraszamy do 

udziału w kolejnych edycjach konkursów.  GCI 
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Procesje Bożego Ciała 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że w dniu 30.05.2013r. 

odbędą się procesje Bożego Ciała na następujących drogach 

naszej gminy: 

1.Gaszowice – z kościoła ul.Wiejską w kierunku ul.Rudzkiej, 

ul.Klasztorną do ul.Sumińskiej, ul.Rudzką (II) do ul.Wiejskiej, 

powrót do kościoła. Początek procesji ok. godz. 7.50, zakoń-

czenie ok. 10.00. 

2.Szczerbice – od kościoła ulicami Piaskową, Starą, Nową, 

Biernackiego, Radoszowską, Rybnicką, Piaskową do kościoła. 

Początek procesji ok. godz. 8.00, zakończenie ok. 9.30. 

3.Czernica – z boiska w Łukowie Śląskim, w ul. Dworską, Le-

śną, do ulicy Granicznej przy której nastąpi rozwiązanie proce-

sji. Początek procesji ok. godz.8.30, zakończenie ok. 10.30. 

ŚMIECI PO NOWEMU, CO Z DEKLARACJAMI? 

Przypominamy, że jeśli z danej nieruchomości nie zło-

żono deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie, to w tej sytuacji 

mieszkaniec naszej gminy zostanie z urzędu wezwany 

do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wyso-

kość opłaty śmieciowej zostanie ustalona w drodze 

decyzji administracyjnej. Uzasadnione wątpliwości, co 

do danych zawartych w deklaracji również spowodują 

wydanie przez Wójta Gminy decyzji określającej wy-

sokość opłaty. 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 

korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób za-

mieszkujących nieruchomość, zmiana stawki opłaty). 

Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe. 

Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak 

niedostarczenie zeznania podatkowego. 

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi jest 

obowiązkowe również dla właścicieli warszta-

tów, sklepów lub innych punktów prowadzą-

cych działalność gospodarczą. 

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Roz-

porządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, któ-

rych eksploatacja wymaga zgłoszenia,  zgłoszeniu podlegają oczysz-

czalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane 

na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach 

zwykłego korzystania z wód. 

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia 

przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji 

oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia 

zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wnie-

sie sprzeciwu w drodze decyzji.  

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do 

przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo za-

kończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłosze-

nia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia 

rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub 

zmianie danych. 

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 

wyższej niż 5 m3 na dobę według ustawy Prawo Wodne wykracza 

poza zwykłe korzystanie z wód i na jej budowę oraz eksploatację wy-

magane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

RÓŻNICE ILOŚCIOWE W DEKLARACJACH „ŚMIECIOWYCH” 

W deklaracji należało ująć wszystkie osoby zamieszkujące daną nieru-

chomość. W przypadku różnicy pomiędzy ilością osób faktycznie 

zamieszkałych a zameldowanych powinno zostać złożone odpowied-

nie wyjaśnienie w deklaracji.  

Zgodnie z artykułem zapisami ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmia-

nie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektó-

rych innych ustaw, osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego 

lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, 

licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

W przypadku rozbieżności w tym zakresie, prosimy mieszkańców        

o skontaktowanie się z Referatem ds. ewidencji ludności i dowodów 

osobistych Urzędu Gminy w celu aktualizacji danych.        Ref. Och. Środ. 
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Gminna akademia strażacka 

Z okazji Dnia Strażaka w Ośrodku Kultury „Zameczek” 

w Czernicy odbyła się gminna akademia na którą przy-

były poczty sztandarowe jednostek OSP gminy Gaszowi-

ce, strażacy, członkowie młodzieżowych i kobiecych 

drużyn pożarniczych, a także członkowie honorowi. 

Wśród gości zaproszonych był Wójt Gminy Andrzej Ko-

walczyk, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec, Przewod-

niczący Rady Gminy Piotr Górecki, przedstawiciel Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Rybniku st.kpt.Sebastian 

Dziedzioch, dyrektorzy szkół i sołtysi. Obecni byli rów-

nież zwycięzcy organizowanych konkursów plastycz-

nych, turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów halo-

wych mdp wraz z rodzicami. Akademię otworzył  prezes 

oddziału gminnego ZOSP RP dh Jerzy Kawulok, gdzie w 

swym wystąpieniu podziękował wszystkim strażakom za 

dotychczasową społeczną służbę. Z okazji strażackiego 

święta życzenia strażakom złożyli Wójt Gminy i Starosta 

Rybnicki. Podczas akademii wręczone zostały nagrody      

i dyplomy dla zwycięzców w konkursach plastycznych      

i turnieju wiedzy pożarniczej. Starosta Damian Mrowiec 

wręczył również nagrody za udział w eliminacjach po-

wiatowych konkursu plastycznego. Natomiast zwycięzcy 

halowych zawodów mdp otrzymali puchary. 

Wiadomości z piaskownicy 

Nowy plac zabaw przedszkola w Czernicy wzbogacił się o 

piaskownicę. Zakupiono ją z pieniędzy podarowanych przed-

szkolakom przez dziadków po występach z okazji Dnia Babci 

i Dziadka. W tym roku wielkanocny zajączek podarował 

przedszkolakom łopatki, wiaderka i inne zabawki potrzebne 

do zabaw w piasku. Bardzo dziękujemy dziadkom i rodzi-

com. 

Nasze przedszkole posiada dwa place zabaw. Dawny zwany 

małym lub starym został gruntownie odnowiony w ubiegłym 

roku. Ojcowie przebudowali huśtawkę, ponadto ze środków 

Rady Rodziców dokupiono plastikowy zestaw i kolejną huś-

tawkę. 

Montaż nowego placu zabaw, zwanego przez dzieci „dużym”, 

rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku. Zabudowano urządze-

nia, posadzono drzewa. Teraz planujemy dobudowanie płotu 

od strony szkoły. Z placu zabaw mogą korzystać nasi przed-

szkolacy oraz uczniowie klas 1, 2 i 3 Szkoły Podstawowej       

w Czernicy. Warunkiem korzystania z urządzeń jest obecność 

wychowawcy. 

Wybudowanie i utrzymanie takiego miejsca to dla przedszko-

la i szkoły nie lada wydatek budżetowy. Mamy nadzieję, że 

zrozumieją i uszanują to osoby, które do tej pory bezprawnie 

korzystały z tego terenu. 

Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych przedszkola-

ków wraz z rodzicami na III Piknik Rodzinny, który odbędzie 

się 7 czerwca o godz. 15.30. 

W programie: wstępy dzieci, zwiedzanie budynku, a dla chęt-

nych rodziców i dzieci warsztaty plastyczne i muzyczne. Nie 

zabraknie także niespodzianek kulinarnych. 

Dyrektor Przedszkola, Rada Rodziców 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje 

wycieczkę do Wrocławia,  

w dniu 10.08.2013 [sobota] 

W programie wycieczki: Panorama Racławicka, rejs statkiem 

po Odrze, zwiedzanie Wrocławia. 

Wyjazd godz. 6.00. Koszt wycieczki 50 zł. Zapisy w kawiarni 

Ośrodka Kultury i Sportu. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

Organizuje wycieczkę do Gdańska 

W dniach 10.10.2013 r.–13.10.2013 r. 

[czwartek, piątek, sobota, niedziela] 

W programie wycieczki: zwiedzanie Malborka, Gdańska, Gdy-

ni, Sopotu, Torunia oraz rejs statkiem na Hel. 

Koszt: 700 zł od osoby. Zapisy do 15.08.2013 r. Zaliczka 300 

zł. Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu, tel.  32 43 

05 485 lub 608 013 387. 

W cenie wycieczki opieka pilota, 3 noclegi w hotelu, 3 śniada-

nia, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport autokarem. Cena 

nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów. Zapraszamy 

wszystkich chętnych. 

W sobotę 1 czerwca 2013r. Na hali OKiS-u odbędzie się trzecia edycja 
akcji „SZOP - Sprzedaj, Zamień, Oddaj, Potrzebującym”. Akcja to nie 

tylko „Pchli Targ” czyli kupowanie, sprzedawanie, targowanie się ale 

także możliwość „wkręcenia się” w pomaganie poprzez przekazanie 
ubrań, zabawek oraz innych artykułów gospodarstwa domowego które 

mogą jeszcze komuś posłużyć. Przewidywane jest także losowanie nie-

spodzianek dla darczyńców oraz słodki poczęstunek dla dzieci. 

Serdecznie Zapraszamy! 
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WOLĘ WODĘ 

W gaszowickim przedszkolu ruszyła druga edycja pro-

gramu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę”. Dzieci 

z grup „Kangurki”, „Tygryski”, „Króliczki” wyruszyły 

w barwnym korowodzie na ulice swojej miejscowości 

propagując wśród mieszkańców proekologiczne posta-

wy i zdrowy styl życia. Przedszkolaki z okrzykami pro-

mującymi picie wody, częstowały nią napotkanych prze-

chodniów, a nawet  pracowników z pobliskiego Urzędu 

Gminy. Poprzez zabawę maluchy uczą się jak zdrowo 

się odżywiać, ile pić wody, a także jak zapobiegać nad-

wadze i otyłości. Serdeczne podziękowania dla pani dy-

rektor oraz dla wszystkich rodziców którzy aktywnie 

włączają się w naszą akcję.    p.Ewa, p.Danka, p.Basia  

Planowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży          

w szkołach Gminy Gaszowice  

/na podstawie informacji dyrektorów szkół/ 

Wypoczynek letni 2013, w formie półkolonii, planują zorganizo-

wać 4 placówki w gminie: wszystkie szkoły podstawowe oraz 

gimnazjum. W każdej ze szkół uczestniczyć będzie codziennie 

do 45 uczniów. Dominować będą wyjazdowe formy wypoczyn-

ku wg poniższego zestawienia /rozpoczęcie i zakończenie wyjaz-

dów powinno w zasadzie nastąpić w szkole/: 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w 

Czernicy: 26 - 30.08.2013: 

26.08.2013, godz. 9.00 – 12.00, Wyjazd do aquaparku Nautica w 

Gorzycach, 

27.08.2013, godz. 9.00 – 12.00, Seans filmowy w RCK Feniks w 

Rydułtowach, 

28.08.2013, godz. 8.00 – 16.00, Wyjazd do Bielska Białej, wjazd 

kolejką linową na Szyndzielnię, 

29.08.2013, godz. 8.00 – 14.00, Park Rozrywki Dream Park  w 

Ochabach, 

30.08.2013, godz. 9.00 – 12.00, Dzień na sportowo w szkole. 

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowi-

cach: 01 - 05.07.2013: 

01.07.2013, godz. 9.00 - 12.30, Piesza wycieczka do lasu. Zaję-

cia terenowe - Cegielnia Gaszowice, 

02.07.2013, godz. 9.00 - 12.30, Wyjazd na basen do Gorzyc, 

03.07.2013, godz. 9.00 - 12.30, Wyjazd do parku linowego w 

Radlinie, 

04.07.2013, godz. 9.00 - 12.30 - Wyjazd do kina w Rybniku, 

05.07.2013, godz. 9.00 - 12.30 - Piesza wycieczka: Leśniczówka 

Sumina  - ognisko. 

3. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Biernackiego w Szczer-

bicach: 19 - 23.08.2013: 

19.08.2013, godz. 8.00 – 12.00 - Basen Rybnik - Boguszowie – 

zajęcia rekreacyjno sportowe, 

20.08.2013, godz. 8.00 – 13.00 - Spotkanie z leśnikiem, 

21.08.2013, godz. 8.00 – 14.00 - Wycieczka do Rud, 

22.08.2013, godz. 8.00 – 13.00 - Wycieczka -„Sioło” Gaszowice, 

23.08.2013, godz. 8.00 – 16.00 - Wycieczka do Żywca. 

4. Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach: 01 - 05.07.2013: 

01.07.2013, godz. 8.00 – 18.00 - Całodniowa wycieczka do 

Ustronia i Wisły  – Czantoria, zapora, skocznia narciarska, 

02.07.2013, godz. 9.00 – 12.00 - Rajd rowerowy, 

03.07.2013, godz. 9.00 – 13.00 - Zawody sportowe (Orlik), 

04.07.2013, godz. 9.00 – 12.00 - Wyjazd - Kręgle, Plaza Rybnik. 

05.07.2013, godz. 9.00 - 12.30 - Wyjazd - Basen w Radlinie. 

Dyrektorzy szkół zapraszają wszystkich chętnych uczniów, zapi-

sy w macierzystych szkołach. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo zmian w harmonogramie. 

GZOSiP w Gaszowicach, Jerzy Sierek 

PRZYDOMOWE KOMPOSTOWANIE  

ODPADÓW ORGANICZNYCH 

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwia-

nia i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicz-

nego. Pozwala ono włączyć materię z powrotem do krą-

żenia w ekosystemie, rozwiązując tym samym, przy-

najmniej częściowo, problem rosnącej ilości odpadów 

komunalnych, ich składowania i likwidacji. 

Co możemy kompostować: odpady kuchenne, fusy, 

resztki roślinne, chwasty, resztki warzyw i owoców, 

odpady z pielęgnacji terenów zielonych, liście i skoszo-

ną trawę, korę drzew, trociny, drobne gałęzie, popiół 

drzewny, skorupki jaj, niezadrukowany papier, gnojów-

kę, obornik, krowieniec. 

Czego nie kompostujemy: materiałów niedostatecznie 

rozdrobnionych, materiałów skażonych metalami ciężki-

mi, roślin skażonych chorobami grzybowymi, bakteria-

mi i wirusami, związków wapnia. 

Kompostowanie przydomowe można prowadzić w róż-

ny sposób. Tradycyjnie, materiały do kompostowania 

układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu 

przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i 

przewracając go co jakiś czas. 

Obecnie na rynku pojawiły się specjalne urządzenia, 

takie jak kompostowniki drewniane lub małe kontenery 

z tworzyw sztucznych, które ułatwiają i często przyspie-

szają przydomową produkcję kompostu. Niewielkie, 

drewniane kompostowniki przydomowe można  również 

z powodzeniem wykonać samodzielnie. Dojrzały kom-

post można stosować bez żadnych obaw i ograniczeń 

ilościowych do nawożenia gleby. Zwiększa on urodzaj-

ność plonów, a także pozwala na rekultywację gleby 

ubogiej w składniki odżywcze i mineralne lub zanie-

czyszczonej. Kompostowanie to prosty, tani i szybki 

sposób na uzyskanie własnego nawozu przy jednocze-

snym pozbyciu się zbędnych odpadów.  

Referat Ochrony Środowiska 
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Mistrzostwa Mini-Futbolu 

W dniu 7 maja br. na boisku piłkarskim przy „Orliku” w Pie-

cach odbyły się eliminacje gminne do II Międzynarodowych 

Mistrzostw Mini-futbolu w Rydułtowach. Zawody organizo-

wane są dla uczniów szkół podstawowych klas IV-V. Naszą 

Gminę w tym turnieju reprezentować będą zespoły z SP Czer-

nica oraz SP Gaszowice. Turniej zostanie przeprowadzony w 

dniach 24 i 25 maja br. m.in. na obiektach  sportowych przy 

ul.Kochanowskiego i ul.Radoszowskiej w Rydułtowach. Fi-

nał zostanie rozegrany na stadionie Naprzód Rydułtowy. 

JAKI TEN ŚWIAT MAŁY…. 

29.04.2013r. gościem w naszej czernickiej podstawówce był 

jej absolwent, współmieszkaniec pan Marek Mandrysz. Ze-

chciał opowiedzieć uczniom o swoim kilku letnim pobycie 

w Korei Południowej. Ciekawe świata dzieciaki w niezwy-

kłym skupieniu i z wielką uwagą słuchały o zwyczajach da-

lekiego kraju. Pan Marek prezentując kolorowe slajdy, pa-

miątki, produkty żywnościowe przeniósł wszystkich w dale-

ki pełen tajemnic kontynent azjatycki. Po koreańsku przywi-

tał się z nami a następnie zaprezentował flagę i omówił jej 

symbole. Składa się ona z niebiesko- czerwonego koła yin-

yang w centrum (symbol harmonii), czterech czarnych tri-

gramów w każdym z rogów oraz białego tła. Tło symbolizu-

je czystość. Symbol Geon przedstawia NIEBO, symbol Gon 

to ZIEMIA, Gam to WODA i wreszcie Li to OGIEŃ. W 

zachwyt wprawiały zaprezentowane stroje regionalne oraz 

wiele ciekawych rekwizytów przedstawiający np. posążki 

bożków. Podziwialiśmy całkiem niezrozumiałe dla nas pi-

smo koreańskie oraz wysłuchaliśmy gry dziewcząt na bęb-

nach. Niezwykle piękne pejzaże przedstawiające zarówno 

krajobraz górski jak i morski wzbudził marzenia o dalekich 

podróżach. Cudowne ogrody, piękna egzotyczna roślinność 

oraz opowieść o zdrowej kuchni, w której zjada się głównie 

warzywa tj. kapustę pekińską, rzodkiewkę, marchewkę, 

szczypiorek oraz czosnek. Danie główne to kimchi (czyt. 

kimczi). Nasze maluchy z wielkim zdziwieniem przyglądały 

się zjadanym ośmiornicom. 

Pan Marek jako były sportowiec a obecny kibic zaintereso-

wał dzieci opowieścią o kreańskich klubach, zaprezentował 

stadion oraz pozwolił wszystkim dotknąć pamiątkowej piłki 

i obejrzeć sportowe koszulki. Widzieliśmy też regionalne 

maski, pałeczki do jedzenia potraw oraz koreańską walutę. 

Spotkanie z naszym gościem uświadomiło uczniom iż warto 

w życiu uczyć się języków, zdobywać rzetelne wykształce-

nie mieć odwagę i być odpowiedzialnym człowiekiem. Nale-

ży dodać także, że warto zwiedzać świat, uprawiać turystykę 

zdobywając niezwykłą wiedzę o planecie na której przyszło 

nam żyć. 

Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za tę ciekawą, 

pełną niezwykłych wrażeń lekcję historii, geografii a nawet 

języka. Życzymy mu dużo satysfakcji z wykonywanej w 

Korei pracy wielu sukcesów i radości w życiu prywatnym.  

organizator spotkania, Zenobia Mrozek 

Zapraszamy dzieci z niepełnosprawnością do Ośrodka  

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowa-

dzony będzie od 1 września 2013 przez Stowarzyszenie na 

rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otocze-

nia „Razem” w Rybniku przy ul. Raciborskiej 260. Dzieci i 

młodzież w Ośrodku realizować będzie obowiązek szkolny, a 

ich udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych jest 

bezpłatny. Ośrodek czynny będzie w dni robocze od godziny 

7.00 do 15.00, a dzieci na zajęcia będą dowożone. Stowarzy-

szenie „Razem” spełniło wszelkie wymogi prawne do prowa-

dzenia Ośrodka oraz posiada wykształconą i doświadczoną 

kadrę. Dzieci przebywać będą w 4-osobowych grupach. Nad 

prowadzeniem zajęć w każdej grupie czuwał będzie wycho-

wawca oraz opiekun. Dzieci objęte zostaną także szeregiem 

dodatkowych zajęć specjalistycznych, wynikających z ich 

potrzeb i dostosowanych do ich możliwości. Warunkiem 

przyjęcia jest jedynie posiadanie przez dziecko orzeczenia o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych.  

Przyjmujemy dzieci z terenu miasta Rybnika, powiatu rybnic-

kiego (Gaszowice, Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Świerkla-

ny, Jejkowice), powiatu wodzisławskiego (Godów, Gorzyce, 

Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, 

Wodzisław Śląski), powiatu raciborskiego (Kornowac, Krza-

nowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowce 

Wielkie, Racibórz, Rudnik). 

Więcej szczegółów - prezes Zarządu:  

Krzysztof Chełstowski, telefon: 530-770-425. 

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW  

Kwestie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu 

nieruchomości reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004            

o ochronie przyrody. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu 

nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wyda-

nego przez wójta. Organ wydający zezwolenie przed jego 

wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w 

obrębie zadrzewień gatunków chronionych. 

Wydanie zezwolenie może być uzależnione od przesadzenia 

drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego 

zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewa-

mi, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 

krzewów. Posiadacz nieruchomości przedkłada wniosek do 

organu wydającego pozwolenie. Jeżeli posiadacz nierucho-

mości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, 

do wniosku dołącza zgodę jej właściciela. 

W wydanym zezwoleniu ustala się termin usunięcia drzew 

lub krzewów, przesadzenia lub posadzenia innych drzew oraz 

wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest  

z opłaty skarbowej.  

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania 

drzew i krzewów m.in.: 

- w lasach; 

- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nierucho-

mości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku 

narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobję-

tych ochroną krajobrazową; 

- na plantacjach drzew i krzewów; 

- których wiek nie przekracza 10 lat.   

Referat Ochrony Środowiska 
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STR. 6 

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - Nowa pia-

skownica w Czernicy,  2, 3 - Akademia strażacka w 

Czernicy, prawa strona: 4 - Występ Chóru Bel Can-

to podczas festiwalu im. H.M. Góreckiego, 5 - SP 

Czernica, rekwizyty pochodzące z Korei Południo-

wej, 6 - Eliminacje do Mistrzostw w Mini Futbolu, 

7 - Dzieci z przedszkola w Gaszowicach częstujące 

przechodniów wodą. 


