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Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu ekologicznego w kategorii gimnazjalnej. 

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu ekologicznego w kategorii klas I – III. 

Na zdjęciu: Uczestnicy konkursu ekologicznego w kategorii klas IV– VI. 

KONKURSY EKOLOGICZNE — EDYCJA 2015 

Po raz kolejny Urzędy Gmin Gaszowice i Jejkowice wraz ze Starostwem 
Powiatowym w Rybniku przeprowadziły konkursy wiedzy ekologicznej 
oraz konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej. 

Konkursy wiedzy, przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych. 
Szkoły podstawowe reprezentowane były przez najlepszych uczniów 
klas I-III, a następnie uczniów z klas IV-VI. Kolejną grupę konkursową 
stanowili uczniowie gimnazjów. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy, 
przygotowany przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska. Po-
ziom jaki prezentowali uczniowie był bardzo wyrównany. Najlepsi 
uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, a na otarcie łez         
i zachętę, drobnymi upominkami obdarowano każdego ucznia biorącego 
udział w zmaganiach. Z pewnością można stwierdzić, że poziom świado-
mości ekologicznej i przyrodniczej młodego pokolenia zdecydowanie 
podnosi się z roku na rok.  

Laureatami konkursu wiedzy w kategorii klas I-III zostali: 

I miejsce - Łukasz Żymełka, Szkoła Podstawowa w Gaszowicach; 

II miejsce - Julia Osika, Szkoła Podstawowa w Czernicy; 

III miejsce – Wiktoria Smyczek, Szkoła Podstawowa w Jejkowicach. 

Laureatami konkursu wiedzy w kategorii klas IV-VI zostali: 

I miejsce - Maciej Dudzik, Szkoła Podstawowa w Gaszowicach;    

II miejsce - Szymon Chowaniec, Szkoła Podstawowa w Gaszowicach;    

III miejsce - Szymon Nowak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbi-
cach. 

Laureatami konkursu wiedzy w kategorii gimnazjalnej zostali: 

I miejsce – Patrycja  Kłosowska, Gimnazjum w Jejkowicach; 

II miejsce – Marta Wojaczek, Gimnazjum w Piecach; 

III miejsce – Bartosz Chwila, Gimnazjum w Piecach. 

W konkursie plastycznym klas I-III brały udział 4-osobowe grupy repre-
zentujące poszczególne szkoły podstawowe, których prace oceniono 
następująco: 

I miejsce   –    Szkoła Podstawowa w Jejkowicach; 

II miejsce  –   Szkoła Podstawowa  w Gaszowicach; 

III miejsce –  Szkoła Podstawowa w Czernicy; 

IV miejsce –  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczerbicach. 

W konkursie plastycznym klas IV-VI, wyłoniono najlepsze prace i przy-
znano: 

I miejsce – Paweł Mordeja, Szkoła Podstawowa w Czernicy; 

II miejsce – Sandra Tomeczek, Szkoła Podstawowa w Czernicy; 

III miejsce – Julia Kałuża, Szkoła Podstawowa w Jejkowicach.          UG 
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NIE WYPALAJ TRAW! 

Jak co roku apelujemy do użytkowników nieruchomości rolnych            
o zaniechanie procederu wypalania traw. Przypominamy, że takie 
działanie nie dość, że są bardzo niebezpieczne, to dodatkowe są one 
zabronione. 

Wypalanie to bezmyślne niszczenie zieleni, które przynosi wiele szko-
dy środowisku naturalnemu i niesie za sobą ogromne ryzyko pożarów. 
Pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobli-
skie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. 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 zabronio-
ne 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 rozmiarach, może grozić nawet karą do 10 lat więzienia.     
          Referat Ochrony Środowiska 

UPRAWNIENIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO 

Strażnik wykonując zadania ma prawo do: 

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania 
innych środków oddziaływania wychowawczego, 

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustale-
nia ich tożsamości, 

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-
grożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i nie-
zwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, 

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości pod-
ręcznych bagaży osoby: 

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
czynu zabronionego, 

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3, 

c) jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której 
czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne 
przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykrocze-
nia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu     
w sprawach o wykroczenia, 

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków         
o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków 
odwoławczych 

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół     
w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu 
drogowym, 

7) wydawania poleceń, 

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorzą-
dowych, 

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek go-
spodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności pu-
blicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby        
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie      
o Policji, 

10) użycia środków przymusu bezpośredniego wobec osób uniemoż-
liwiających wykonanie zadań, 

11) dokonywania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów         
o ochronie środowiska (spalanie odpadów w piecach), w związku         
z powyższym uprawniony jest do: 

a) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą 
dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na 
pozostały teren, 

b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych, 

c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłu-
chiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktyczne-
go, 

d) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli.                  SM 

UCIĄŻLIWE NIEUŻYTKI 

W ostatnich latach, coraz to częściej występuje zjawisko zmiany prze-
znaczenia gruntów rolniczych, co spowodowało wzrost gruntów odło-
gujących. Głównym powodem zaniechania uprawy gruntów jest mała 
opłacalność produkcji rolnej. 

Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają 
widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek gminy. 

Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych. Nieko-
szona trawa i chwasty są siedliskiem wielu szkodników glebowych, 
gryzoni i ślimaków, a zeschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie 
nowym roślinom. 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Gmina Gaszowice nie 
może nałożyć obowiązku koszenia traw. 

 Pomimo, że obecnie żaden przepis prawa nie nakłada na właścicieli 
nieruchomości obowiązku koszenia trawy - w pełni uzasadnione             
i celowe jest przeprowadzenie wykoszenia traw i chwastów, przy-
najmniej jeden raz w ciągu roku. Niedopełnienie tej czynności może 
powodować spory i konflikty sąsiedzkie. Na zjawisko to należy spoglą-
dać przez pryzmat art. 144 kodeksu cywilnego, które stanowią, że 
„właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieru-
chomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społecz-
no–gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miej-
scowych”.  Powyższy przepis może być podstawą do złożenia, przez 
właściciela nieruchomości sąsiedniej, pozwu do sądu cywilnego. UG 

ZAPRASZAMY na DZIEŃ OTWARTY  

z okazji JUBILEUSZOWYCH obchodów 

ŚWIĘTA SZKOŁY Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Gaszowicach piątek 29 maja 2015 roku 

W programie: 

16.00 - harcerskie obozowisko na boisku: gry, zabawy i inne 
atrakcje nie tylko dla dzieci, kiermasz rodzinny, szkolne okolicz-
nościowe wystawy, 

18.00 - ognisko harcerskie, 

19.00 - koncert zespołu SINGERS, 

20.00 - atrakcja wieczoru. 

SEGREGACJA POPIOŁU 

Przypominamy, że od 1 kwietnia br. popiół zbierany jest jako osob-
na frakcja i nie może trafiać do kosza z odpadami zmieszanymi. 
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HARCERZE ZAPRASZAJĄ NA OBÓZ 

Ofert i propozycji na spędzenie wakacji dla dzieci i młodzieży jest 
wiele. Zazwyczaj najlepsze są jednak stare i sprawdzone rozwiąza-
nia, a do takich bez wątpienia należą obozy i kolonie organizowane 
przez Związek Harcerstwa Polskiego. Na obóz z harcerzami mogą 
wyjechać także młodzi mieszkańcy Gaszowic i to nie tylko ci, którzy 
już należą do działającej w gminie drużyny. 

Harcerskie obozy przez wiele lat były organizowane jedynie z myślą 
o dzieciach i młodzieży zrzeszonej w strukturach ZHP. Od pewnego 
czasu na obóz czy kolonie organizowane przez harcerzy może wyje-
chać każdy. Hufiec Ziemi Rybnickiej także organizuje Nieharcerską 
Akcję Letnią, w ramach której na bazie w Wapienicy każdego roku 
wypoczywa wielu młodych rybniczan. Wypracowana, w trakcie stu 
lat istnienia harcerstwa, metoda wychowawcza umożliwia skutecz-
ne połączenie nauki i zabawy. Dzięki temu młodzi ludzie w trakcie 
obozu zarówno świetnie się bawią, jak i uczą wielu wartościowych 
rzeczy. Obóz czy kolonie harcerskie to niezwykła przygoda przeżyta 
w gronie rówieśników. 

Obóz w górach 

Hufiec Ziemi Rybnickiej posiada obozową bazę zlokalizowaną             
w Wapienicy u podnóża Beskidu Śląskiego. Na ośrodku w ubiegłym 
roku otwarty został Dom Zucha, czyli całoroczny ośrodek o wysokim 
standardzie, w którym w trakcie wakacji nocują najmłodsi obozowi-
cze. Starsze dzieci obozują w drewnianych kempingach albo pod 
namiotami. Lokalizacja ośrodka w górskiej miejscowości pozwala na 
organizację wielu wycieczek. Blisko bazy wznoszą się takie szczyty 
jak Dębowiec, Szyndzielnia czy Klimczok oraz liczne atrakcje, wśród 
których znajdują się: tor saneczkowy, kolejka górska, czy park lino-
wy. 

Zabawa plus nauka 

Kadrę obozu stanowią doświadczeni instruktorzy ZHP, którzy od lat 
pracują z dziećmi i młodzieżą. Poza zabawą harcerskie obozy nasta-
wione są również na naukę. W trakcie obozu nie brakuje zajęć z            
pierwszej pomocy, terenoznawstwa, czy szyfrów. Program każdego 
obozu czy kolonii dostosowany jest ściśle do wieku uczestników. Dla 
najmłodszych nie brakuje więc zabaw czy gier, a nauka nowych rze-
czy wprowadzana jest w wesoły sposób. Praca z najmłodszymi dzieć-
mi, a do Wapienicy mogą przyjechać już 8 latki, prowadzona jest w 
oparciu o metodykę gromad zuchowych. Dla starszych dzieci więk-
szy nacisk kładzie się na przygodę i „zakosztowanie” harcerstwa. 

Wakacje na każdą kieszeń 

Obozy w Wapienicy trwają przez całe wakacje. Oferta obejmuje 
zarówno turnusy dwutygodniowe, jak i tygodniowe. Harcerstwo, 
jako organizacja non-profit jest w stanie zaproponować wypoczynek 
w o wiele niższej cenie, niż biura podróży, czy inni organizatorzy 
kolonii dla dzieci. O tym, że dzieci wypoczywające latem w Wapieni-
cy miło wspominają spędzony tam czas, najlepiej świadczy fakt, że 
wielu z nich z radością przyjeżdża także i w kolejne wakacje. Sporo 
spośród obozowiczów wstępuje także w szeregi ZHP, co pokazuje, że 
harcerstwo nadal ma wiele do zaoferowania młodym ludziom.     
Rodzice, którzy są zainteresowani wysłaniem swoich pociech na 
obóz czy kolonie z harcerzami więcej informacji znajdą na stronie 
internetowej http://www.rybnik.zhp.pl/ lub pod numerem telefonu 
32 422 19 84, 602 387 316.          ZHP 

SZKOLNA SKARBNICA PAMIĄTEK 

Pielęgnowanie pamiątek z przeszłości to wyraz szacunku wobec mi-
nionych pokoleń. To także próba ocalenia widzialnych śladów ludz-
kiej działalności przed bezlitosnym upływem czasu. Mając na uwadze 
tę prawdę, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowi-
cach powołała do życia Izbę Tradycji i Historii Szkoły. Fakt istnienia w 
naszej placówce miejsca będącego swoistym kompendium wiedzy o 
tradycji i kulturze naszych przodków, napawa nas dumą i czyni kimś 
wyjątkowym na tle innych szkół. 

Historia powstania Izby Tradycji sięga lat 1989-1990. Wtedy to dzięki 
staraniom Pani Stelli Płaczek i Pani Teresy Dworaczek powołano do 
życia miejsce mające w swoim zamyśle nie tylko przechowywanie 
pamiątki z przeszłości, ale przede wszystkim edukowanie młodych 
pokoleń. 17 maja 1990 roku działania te urzeczywistniły się w pełni, 
wyznaczając nowy kierunek naszej pedagogicznej działalności. 
Otwarcie Izby Tradycji i Historii było połączone z nadaniem Szkole 
Podstawowej w Gaszowicach sztandaru. Uroczystość ta miała rów-
nież swój wymiar symboliczny i wiązała się z przecięciem wstęgi 
przez Panią Jadwigę Noszczankę. W zamyśle autorki projektu Pani 
Stelli Płaczek, historyk naszej szkoły, Izba Tradycji została podzielona 
na dwa obszary. Pierwszy stanowi przykład swoistego skansenu, 
gdzie zgromadzono eksponaty poświęcone historii gminy Gaszowice. 
Drugi zawiera z kolei ślady pracy pedagogicznej naszej placówki, 
przenosząc nas w czasy, gdzie szkolna ławka, stare biurko i gablota z 
książkami były niemymi świadkami nauczycielskiej misji. 

I chociaż nie sposób wymienić wszystkich eksponatów zgromadzo-
nych w tym „szkolnym muzeum”, to trzeba opowiedzieć o tych, które 
niewątpliwie uchodzą za przysłowiowe perełki. 

Najstarszym eksponatem jest Kronika Szkoły, to jest spis jej dziejów. 
Owo źródło roztacza przed nami ponad 225 - letnią faktografię funk-
cjonowania szkolnictwa na terenie gminy Gaszowice. 

Katalogi uczniów datowane na rok 1876, świadectwa z początku 
wieku, czy fotografie najstarszych roczników, to osobliwe przykłady 
pamiątek, bez których ten szkolny przybytek byłby jedynie powołaną 
do życia instytucją archiwalną. Niecodziennym eksponatem z pewno-
ścią może być Katalog Główny Szkoły Podstawowej z 1884 roku. 

Do ciekawostek można natomiast zaliczyć listę nagród i kar stosowa-
nych wobec uczniów w dawnych czasach. Posiadamy też w swoich 
zbiorach spis podręczników i przyborów, które otrzymywały dzieci 
górników w ramach działalności Funduszu Wolnych Kuksów. Wśród 
przyborów szkolnych zachowały się w naszej Izbie tabliczki do pisa-
nia, na których pierwszoklasiści utrwalali swoje pierwsze zdania oraz 
czytanki śląskie, potwierdzające piękno gwary. Znaczącym ekspona-
tem, który również znalazł tu swoje godne miejsce jest sztandar Pol-
skiego Czerwonego Krzyża z roku 1947. Jego obecność pokazuje rolę 
działalności szkoły także w wymiarze społecznym. 

Praca kustosza naszego „szkolnego muzeum” Pani Stelli Płaczek spra-
wiła, że zgromadzony materiał historyczny zainteresował dyrekcję 
Parku Etnograficznego w Chorzowie. Wypożyczono tam na przełomie 
lat 2000/2001 materiały poświęcone tematyce: „Jak dawniej w szko-
le naszych przodków bywało”. Również przy okazji 80-lecia parafii w 
Gaszowicach nasza Izba stała się swoistym centrum informacji na ten 
temat. 

Ponad 25 letnia działalność Izby Tradycji i Historii Szkoły, to przykład 
zaangażowania ludzi, którzy przyczynili się do jej powołania i prowa-
dzenia. Co więcej, fakt istnienia tak pięknej inicjatywy, będącej łącz-
nikiem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pokazuje jak ważna 
w naszym codziennym życiu jest pamięć. Pochylając się dziś nad ga-
blotami przechowującymi stare zdjęcia czy urzędowe dokumenty        
z działalności szkoły, pamiętajmy, że owe relikwie przeszłości są świa-

dectwem ludzkiej egzystencji. Widzialnym znakiem toczącym nie-
równą walkę z czasem o przetrwanie dla młodych pokoleń, by choć 
w części o powiedzieć im o historii, tradycji i miłości do ojczyzny.   

 Piotr Skupień, nauczyciel języka polskiego, SP Gaszowice 
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PODSUMOWANIE PROJEKTU 

„Skarby ukryte w ziemi” to projekt zrealizowany w ramach ogólno-
polskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „KULTHURRA! 
Zajęcia artystyczne w szkole”. 

12 marca br. w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbyło się 
podsumowanie projektu realizowanego od początku roku szkolne-
go. Na uroczystości obecny był m. in. Wójt Gminy Gaszowice, pan 
Paweł Bugdol; kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli, pan Eugeniusz Brodniak; przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży, pan Jerzy 
Kawulok; przewodnicząca Rady Rodziców, pani Karina Stępień oraz 
prezes Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz, pani Agnieszka 
Pytlik. Uczniowie zaprosili również nauczycieli, swoich rodziców, 
babcie, dziadków i rodzeństwo, którzy bardzo licznie przybyli na 
spotkanie. 

Zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną, http://
prezi.com/wldqnjxcl32n podczas której gimnazjaliści opowiedzieli o 
wycieczkach, lekcjach o śląskich pisarzach, wystawie, warsztatach 
animacji poklatkowej, inscenizacjach i konkursach. (Podczas reali-
zacji projektu w imprezach brała udział nie tylko grupa projektowa, 
ale w sumie ok. 100 uczniów.) Pan Bogusław Porwoł (BP STUDIO 
FILMOWE) mówił o swojej pasji i produkcji filmów: „Rydwany wę-
gla”, „U stóp Szarloty”, „Pokonać siebie”. W spotkaniu uczestniczyli 
aktorzy filmu „Rydwany węgla”, p. Ryszard Tkocz, p. Krzysztof Lasz-
czyński, p. Krzysztof Klimek, p. Czesław Wojciechowski. Chętnie 
udzielali odpowiedzi na pytania gimnazjalistów. Niespodziewany 
wybuch zapowiedział pojawienie się  Skarbnika, który przedstawił 
początki górnictwa na naszym terenie i historię KWK Rydułtowy-
Anna. Młodzieży i dzieciom rozdał słodycze. Zanim pożegnał się z 
gośćmi, poprosił o zaśpiewanie piosenki „Górnicze skarby”. Okaza-
ło się, że wszyscy doskonale ją znają. Kolejnym punktem programu 
był amatorski film „Legenda o Skarbniku” nakręcony podczas jed-
nego z występów grupy projektowej w przedszkolach i szkołach 
podstawowych Gminy Gaszowice. Na koniec zaproszeni goście 
obejrzeli długo oczekiwaną premierę filmu animowanego 
„Szczęśliwej szychty!” https://www.youtube.com/watch?
v=1xUiz776iPw 

Film został przyjęty z wielkim entuzjazmem przez widownię. 

Koordynatorka, pani Beata Małek, podziękowała dyrektorowi gim-
nazjum, p. Andrzejowi Mrozkowi, nauczycielom, osobom i instytu-
cjom współpracującym podczas realizacji projektu. Podziękowania 
za występ otrzymali również aktorzy i reżyser filmu „Rydwany wę-
gla”, pan Bogusław Porwoł. Uczniom pani Beata Małek wręczyła 
pamiątkowe dyplomy programu Centrum Edukacji Obywatelskiej 
„KULTHURRA! Zajęcia artystyczne w szkole” oraz filmy – prezent BP 
STUDIA FILMOWEGO.  

„Realizując projekt „Skarby ukryte w ziemi” starałam się zaintere-
sować młodzież tematyką związaną z naszym regionem, górnic-
twem. Połączyłam tradycję  z nowoczesnością. Dzięki nowym tech-
nologiom łatwiej dotrzeć do młodych ludzi, a oni chętnie poznają 
historię, tradycje i kulturę. Skarby, które odkrywaliśmy, to talenty 
młodzieży” – podsumowała koordynatorka projektu. 

Przebieg naszych prac dokumentowany był przez uczniów i koordy-
natora projektu w gazecie lokalnej „Informator Gminny”. Pani Bar-
bara Kubica zamieściła w „Dzienniku Zachodnim” artykuł „Młodzież 
promuje tradycje”. Na stronie programu CENTRUM EDUKACJI OBY-
WATELSKIEJ, Facebooku CEO, Facebooku FUNDACJI OSIEM ŻYCZEŃ, 
EDUTUBIE CEO i stronie internetowej gimnazjum  znajdują się in-
formacje o etapach prac projektowych. 

    Koordynator projektu: Beata Małek 

PRZYSTĄPIENIE DO EUROREGIONU 

Rada Gminy Gaszowice podjęła uchwałę zatwierdzającą wstąpie-
nie Gminy Gaszowice w szeregi „Euroregionu Silesia - Stowarzy-
szenia Gmin Dorzecza Górnej Odry”, dzięki czemu przed naszą 
gminą otwierają się nowe możliwości w zdobywaniu dodatko-
wych środków finansowych z zewnątrz. Członkami stowarzysze-
nia jest aktualnie 20 gmin są m.in. sąsiednie Jejkowice i Lyski. 

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Sto-
warzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry, a Regionalnym Sto-
warzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski - 
Euroregionem Silesia-CZ. 

Bazując na doświadczeniu stowarzyszenia, można stwierdzić, że 
najwięcej szans na otrzymanie środków otrzymają instytucje non-
profit. Są to fundusze przeznaczone dla jednostek samorządu 
terytorialnego, dla szkół, przedszkoli, fundacji, stowarzyszeń, 
instytucji kultury, jednostek organizacyjnych, ośrodków sportu, 
straży czy policja. W perspektywie lat 2015-2020 do dyspozycji są 
środki finansowe w wysokości prawie 4 mln euro.         UG 

RASY PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dnia 28 kwietnia 
2003 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uzna-
wanych za agresywne. Do ras agresywnych należą: amerykański 
pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog 
amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa 
Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, 
moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. Przypominamy, że 
hodowla lub utrzymywanie psa należącego do takiej rasy wyma-
ga zezwolenia Wójta Gminy. Właściciel psa rasy agresywnej musi 
stworzyć takie warunki utrzymania zwierzęcia, by nie powodowa-
ły zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 
U. Z 2013 r.,poz. 856 z poźn zm.), każdy właściciel psa powinien 
zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być 
odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, 
opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła 
dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu 
karmę oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że 
nie można trzymać psa w sposób powodujący cierpienie,  zabro-
nione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogo-
nów i uszu dla celów estetycznych. Prawo nakłada na właściciela 
psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie.         UG 

INFORMACJA O INWESTYCJACH I REMONTACH  

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że wybrano wykonawcę do reali-
zacji remontu boiska przy Szkole Podstawowej w Gaszowicach, któ-
rym jest forma ADA-LIGHT z Gostynina. Roboty rozpoczną w drugiej 
połowie czerwca i potrwają do końca lipca. Remont polegać będzie 
na: wykonaniu nawierzchni z poliuretanu, montażu bramek, koszy        
i piłkochwytów. Przygotowane jest również postępowanie przetargo-
we na remont parkingu w centrum Gaszowic. Planuje się wymienić 
istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych na nawierzchnię z kostki 
betonowej. Remont ma na celu m.in. uporządkowanie miejsc posto-
jowych dla korzystających usług ośrodka zdrowia, pawilonu handlo-
wego, Urzędu Gminy. W związku z ustabilizowaniem się warunków 
atmosferycznych Zakład Obsługi Komunalnej przystąpił do remontów 
cząstkowych na drogach gminnych. W drugiej połowie br. planuje się 
również rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy Ga-
szowice.                UG 
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LOKALNA AKCJA SPORTOWA 

30.04.2015 r. w godzinach popołudniowych w naszej szkole została 
zorganizowana zgodnie z programem WF z klasą, Lokalna Akcja Spor-
towa. Hasłem przewodnim tego wydarzenia była myśl „Ćwicz dużo, 
jedz zdrowo, by być sprawnym ruchowo”. Przygotowania do imprezy 
trwały już od dawna. Zaangażowani w Akcję byli wszyscy pracownicy 
szkoły, rodzice oraz dzieci. Jej głównym celem było: zachęcenie 
uczestników do aktywnego spędzania czasu z rodziną, integrowanie 
rodziców ze środowiskiem szkolnym, popularyzowanie rekreacyjnych 
form ruchowych, zachęcenie do zdrowego stylu życia, aktywności 
ruchowej i intelektualnej, kształtowanie postawy współdziałania ze-
społowego, współodpowiedzialności. 

Otwarcia imprezy dokonała pani dyrektor Iwona Witek. O godz. 17.00 
do utworu „We are the champions” zespołu Queen, wszyscy zawodni-
cy przeszli w uroczystej paradzie dookoła sali. Dzieci z uśmiechami na 
ustach niosły przygotowane przez siebie transparenty głoszące hasła 
o zdrowym odżywianiu oraz promowaniu aktywnego stylu życia. Na-
stępnie uczeń Kacper Kałusek zapowiedział krótkie występy przygoto-
wane przez kolegów z kl. I i II. 

W wielki zachwyt wprowadził wszystkich bardzo piękny układ tanecz-
no-baletowy uczennicy kl. II Mileny Pasierbskiej . Uczniowie kl. Ia 
wystukali pałeczkami rytm węgierskiego Czardasza, a klasy Ib i Ic za-
prezentowali się w układzie tanecznym do piosenki Czekolada, II-go 
klasistki zatańczyły ze wstążką. Po występach przyszedł czas na roz-
grzewkę oraz część sportową, którą poprowadziła pani Zenobia Mro-
zek i pani Kamila Dobrowolska - koordynatorki programu WF z klasą. 
W pierwszej części naszych sportowych zmagań dzielnie rywalizowały 
dzieci młodsze wraz ze swoimi rodzicami w niecodziennych wyścigach 
rzędów. Były to zabawy „Krasnoludek”, „Na kocu”, „Pokrywki”, 
„Woreczki, „Sadzenie ziemniaków”, „Wyścig z jabłkiem”, „Kelner”. 
Wśród klas I zwyciężyła klasa I b, drugie miejsce ex aequo zajęła klasa 
I a i I c. Natomiast w zawodach pomiędzy klasami II, III a i III b, pierw-
sze miejsce zajęła klasa II, drugie miejsce klasa III b, i III miejsce klasa 
III a. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz napoje dla ugasze-
nia pragnienia. 

Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegały w radosnej 
i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy przestrzegali zasad „fair play”. 

W drugiej części zaplanowaliśmy rozgrywki ringo w kl. IV - VI, a pozo-
stali uczestnicy mogli sprawdzać swoje umiejętności biorąc udział        
w skokach na skakance, w rzutach do tarczy, rzutach do kosza, odbi-
ciach piłeczki tenisowej na czas, a nawet podciągnąć się na ćwicze-
niach na wioślarzu w skromnej szkolnej siłowni. Wszystkie stanowiska 
obsługiwali nasi nauczyciele i pracownicy szkoły, a dzieci chętnie słu-
żyły pomocą szukającym poszczególnych stanowisk. Można było 
wziąć udział w odgadywaniu sportowych zagadek, zabawach z chustą 
Klanza i klockami, umalować sobie twarz czy zrobić zdjęcie ze 
„sportowcem”. Turniej ringo rozruszał na dobre uczestników naszej 
Akcji. Rodzic i jego pociecha tworząc „team” walczyli o zwycięstwo 
dla swojej klasy. Każda klasa wystawiła przynajmniej 5 par. Tak więc 
po 15-tu pojedynkach okazało się, że I miejsce zajęła kl. VI, II miejsce 
kl. V a III miejsce kl. IV. 

Wszyscy uczestnicy także otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz napoje 
gaszące pragnienie. 

Oprócz tego w przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia pomagali 
nam jak zawsze rodzice. Mamy wszystkich klas zorganizowały różno-
rodne zdrowe przekąski, które z powodzeniem sprzedawały w 
„kawiarence”. Serdecznie im za to dziękujemy!!! 

Kolejne podziękowania chcemy skierować do osób dzięki, którym 
nasza impreza cieszyła się tak wielkim uznaniem uczestników. Są to: 
pani Maria Nosiadek, Firma MCJ Jacek Czogalla, Wójt Gminy Gaszowi-
ce Paweł Bugdol, PHU Gol-Sport Lyski, Damian Machnik, Rada Rodzi-

SUKCES GIMNAZJALISTEK 

W dniu 13 kwietnia br. w Raciborzu odbyły sie zawody rejono-
we w tenisie stołowym dziewcząt. Po bardzo zaciętej rywaliza-
cji, bardzo dobre drugie miejsce zajęła drużyna reprezentują-
ca Gimnazjum Piece. 

Klasyfikacja drużynowa: I miejsce - Szonowice, II miejsce - 
Piece (Martyna Bannert, Magda Stępień, Weronika Sulka, 
Paulina Procek), III miejsce - Racibórz, IV miejsce - Czuchów. 
Indywidualnie Martyna Bannert zajęła II miejsce. Opiekunem 
drużyny była Iwona Wolnik.          IW 

PRZEDSZKOLIADA 

W dniu 26 marca br. w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszo-
wicach odbyła się VII Przedszkoliada - impreza sportowo-
rekreacyjna dla przedszkolaków z naszej gminy. Również w 
tym roku przyjechały do nas dzieci z Materskiej Skoly z Brun-
tala. Rywalizacja była bardzo zacięta i dzieci walczyły o punkty 
do końca. Imprezę, jak co roku w imieniu Gminnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego zorganizowała Pani Iwona Wolnik. 
GUKS w przygotowaniu tegorocznej edycji wspomagało przed-
szkole z Gaszowic oraz sponsorzy Urząd Gminy, Radni Gminy, 
radny Jacek Czogalla, Henryk Bugdol, Marian Procek. GUKS 

ców. To oni ufundowali szkole upominki, które w postaci cegiełek 
sprzedawali dumni uczniowie. Podziw wzbudziła także wystawka, 
którą wykonali pod czujnym okiem wychowawczyni uczniowie kl. II 
pt.” Mój ulubiony sportowiec”, a na jej tle na dużym ekranie cały 
czas widzowie mogli oglądać slajdy z udziału naszych uczniów we 
wszystkich tegorocznych zawodach. 

Wraz z uczniami postanowiliśmy także podkreślić sportowe osiągnię-
cia naszego pana od matematyki Macieja Mrozka, którego pasją jest 
bieganie maratonów. Zrobiliśmy specjalną gazetkę prezentując jego 
sylwetkę oraz medale. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. 

Ogromnym przeżyciem był także fakt, że odwiedził nas reporter           
z Nowin Rybnickich i poprosił uczniów o wywiad. Ł. Gembalczyk,          
P. Łanoszka oraz M. Gryt cieszyli się z udzielanego wywiadu z dumą 
chwaląc się naszym szkolnym sportem. 

Imprezę zakończyła konkurencja przeciągania liny, do której pode-
szliśmy już z pełnym humorem. Duch Sportu był obecny w naszej 
szkole tego niezwykłego dnia. A za przyjęcie zaproszenia dziękujemy 
także: panu Staroście Damianowi Mrowcowi, Wójtowi Pawłowi Bug-
dolowi, Radnym Piotrowi Góreckiemu, Jerzemu Kawulokowi, Sołty-
som Witoldowi Czernemu, Adamowi Mrozowi oraz panu Eugeniuszo-
wi Brodniakowi kierownikowi GZOSiP oraz Radzie Sołeckiej z Czernicy 
i Łukowa Śląskiego. 

Koordynatorki programu WF z klasą dziękują rodzicom jak i wszyst-
kim nauczycielom oraz pracownikom obsługi za tak wspaniałe zaan-
gażowanie. Sądzimy, że to nasz jeszcze jeden kolejny wspólny sukces. 

 Zenobia Mrozek, Kamila Dobrowolska 

ODPADY SEGREGOWANE W ODPOWIEDNICH POJEMNIKACH/WORKACH 

Przypominamy, że odpady powinny być właściwie posegregowane       
i umieszczone w workach o odpowiednim kolorze. W przypadku 
stwierdzenia wystawienia „źle” posegregowanych odpadów lub 
umieszczenia opadów w workach o nieodpowiedniej kolorystyce, nie 
zostaną one odebrane. Obowiązkiem właścicieli jest także wystawie-
nie odpadów do granicy nieruchomości w miejsce dostępne i widocz-
ne.             UG 
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