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INWESTYCJE I REMONTY 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że w ostatnim okre-
sie zakończono kilka inwestycji, które były zaplanowane 
do wykonania w 2015 roku. Dokonano odbioru i oddano 
do użytkowania boisko wielofunkcyjne przy szkole pod-
stawowej w Gaszowicach. Zadanie obejmowało wykona-
nie boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwod-
nieniem i piłkochwytami. Nowe boisko umożliwia grę 
m.in. w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę czy tenisa. 
Wykonawcą była firma ADALIGHT Sp. z o.o. z Gostynina, 
wartość zamówienia wyniosła 204 537,98 zł brutto. Za-
kończył się również remont parkingu w centrum Gaszo-
wic, w ramach którego wymieniono nawierzchnię ze 
starych płyt betonowych na nawierzchnię z kostek beto-
nowych, wykonano także nowe odwodnienie. W wyniku 
przeprowadzonych prac powstały wydzielone stanowi-
ska postojowe, również dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonawcą była firma MARBUD Mariusz Ogrodowski      
z Rybnika, wartość zamówienia wyniosła 133 514,24 zł 
brutto. Ponadto w celu poprawy wizerunku Gminy wy-
mieniono część starych betonowych wiat przystanko-
wych przy drogach powiatowych. Wiaty wymieniono 
przy ulicy Rybnickiej w miejscowości Szczerbice i ulicy 
Rydułtowskiej w Gaszowicach i Piecach. Wykonano re-
mont nawierzchni ulicy Polnej w Szczerbicach w ramach 
którego wykonano nową nawierzchnię asfaltową, na 
wjazdach do posesji zabudowano krawężniki. Wartość 
robót wyniosła 91 191,57 zł brutto. W Ośrodku Kultury      
i Sportu w Gaszowicach wyremontowano szatnie wraz     
z łazienkami oraz odnowiono nawierzchnię w hali spor-
towej. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuko-
wie Śląskim wyremontowano dach, prace polegały na 
wymianie konstrukcji dachu, wykonaniu nowego pokry-
cia oraz nowych rynien. Rozpoczęła się także budowa 
sieci wodociągowej przy ulicy Reja w Czernicy. Wyko-
nawcą jest konsorcjum firm D-ART Damian Ogrodowski 
z  Rybnika i GEO-BUD-T.B.M. Sp. z o.o. z Żor. 

Referat Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych, Urząd Gminy Gaszowice 

Na zdjęciu: Nowe boisko sportowe przy SP Gaszowice. 

Na zdjęciu: Przebudowany parking w centrum Gaszowic. 

Na zdjęciu: Półkolonie letnie, Gimnazjum Piece. 
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Wystąp o dofinansowanie 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że od dnia 20 lipca br. moż-
na składać wnioski na dotacje inwestycji związanych z ochroną 
wód tj.  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na tere-
nach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz inwestycji zwią-
zanych z ochroną powietrza tj. zabudowa kotła na węgiel z 
automatycznym dozowaniem paliwa, gaz, biomasę, pelet, ko-
tła olejowego oraz pompy ciepła powietrznej lub gruntowej. 
Inwestycje planowane do dofinansowania mają zostać zreali-
zowane w roku 2015. Wnioski należy składać w Urzędzie Gmi-
ny Gaszowice. Regulamin oraz wniosek można pobrać w Refe-
racie Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu Gminy oraz w 
wersji elektronicznej z Biuletynu Informacji Publicznej — 
Uchwała Rady Gminy Gaszowice nr OG-BR.0007.10.51.2015 z 
dnia 25 czerwca br.               UG 

STWÓRZ LOGO GMINY 

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza do udziału w konkursie na opraco-
wanie projektu graficznego logo Gminy Gaszowice. 
Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, który będzie mógł być 
wykorzystywany w tworzonych przez tutejszy Urząd Gminy materia-
łach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych. Logo 
powinno kojarzyć się z gminą, ma podkreślać jej charakter i specyfi-
kę, rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości, ale przede wszystkim 
budzić pozytywne skojarzenia. Regulamin konkursu oraz karta zgło-
szenia są dostępne na stronie internetowej Gminy Gaszowice – 
www.gaszowice.pl oraz w pokoju nr 03 Urzędu Gminy Gaszowice. 
Konkurs ma charakter otwarty, więc mogą wziąć w nim udział grafi-
cy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci 
szkół oraz uczelni wyższych - osoby fizyczne i osoby prawne oraz 
podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Dla autora najlepszej 
pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN brutto. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 30.09.2015 r. na 
stronie internetowej Gminy Gaszowice – www.gaszowice.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice. Osobami do kontaktu w 
sprawie konkursu, są: 

- Karina Stępień – kierownik referatu ochrony środowiska, rozwoju 
gminy, tel. 32/4327163, e-mail: srodowisko@gaszowice.pl; 
- Przemysław Ruczyński – inspektor referatu ochrony środowiska, 
rozwoju gminy, tel. 32/4327144, e-mail: rozwoj@gaszowice.pl.  

Prace konkursowe przyjmowane są tylko do 15 września br. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 
internetowej www.gaszowice.pl w zakładce aktualności.                UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach ogłasza 
nabór do Zespołu Folklorystycznego "Tyrolina" 

Zajęcia z zakresu śpiewu i tańca ludowego z elementami rytmi-
ki oraz tanecznej techniki wolnej dedykowane są dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, którzy chcą poznać bogactwo polskich 
tańców narodowych i ludowych z obszaru całej Polski. Nigdy 
dotąd nie tańczyłaś? Przyjdź i sprawdź, że to nic trudnego! 
Wstydzisz się co powie żona? Zabierz ją zesobą! Krępujesz się, 
bo koleżanki tańczą hip-hop? Pokaż, że masz odwagę robić coś 
innego niż tłum! Zespół poprowadzi Aleksandra Wengierska - 
dyplomowany instruktor tańca ludowego, pedagog, tancerz 
Zespołu Pieśni i Tańca "Sari" w Żorach, laureatka wielu presti-
żowych polskich i zagranicznych festiwali i przeglądów folklory-
stycznych, od 15 lat na scenie, od 15 lat zakochana w tradycyj-
nej polskiej obrzędowości. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września o godz. 18.00 
w kawiarni Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Rydułtowska 7, 44-293 
Gaszowice. Zapraszamy! 

Komunikaty Sołtysów 

Sołtys Sołectwa Szczerbice informuje, że III rata podatku rolnego i 

od nieruchomości będzie pobierana w budynku OSP w Szczerbi-
cach w dniach 12.09.2015 r. (sobota) od godz. 9.00 do 13.00 oraz 
14-15.09.2015 r. (poniedziałek, wtorek) od godz. 9.00 do 15.00  

Sołtys Sołectwa  Piece informuje, że trzecią ratę podatku od nie-
ruchomości można wpłacać u Sołtysa w Świetlicy w Piecach w 
dniach 14 -15.09.2015 w godz. od 9.00 -11.00 i od 15.00 - 17.00. 

Małe projekty ekologiczne 

W lipcu br Urząd Gminy Gaszowice otrzymał dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na dwa zadania: kampanię edukacyjno
–informacyjną  EKO GASZOWICE 2015 w kwocie 1300 zł oraz 
projekt „Zielona lekcja – roślin kolekcja” w kwocie 4680 zł. 
Kampania edukacyjno–informacyjna EKO GASZOWICE 2015 
miała przybliżyć mieszkańcom naszej gminy zasady prawidło-
wej segregacji odpadów komunalnych. Kampania polegała na 
zorganizowaniu Turnieju Sołeckiego, w trakcie którego zorga-
nizowane zostały rozgrywki sportowe, konkursy i pogadanki 
mające na celu kształtowanie wrażliwości ekologicznej u 
mieszkańców  oraz wydrukowaniu ulotek informacyjnych o 
zasadach segregacji odpadów  w naszej gminie. W ramach 
projektu „Zielona lekcja – roślin kolekcja” wykonane zostaną 
nasadzenia drzew i krzewów na terenie przy świetlicy środo-
wiskowej w Piecach, dodatkowo młodzież gimnazjalna będzie 
uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych na świeżym powietrzu 
w ramach tzw. zielonych lekcji. Realizacja projektu rozpocznie 
się we wrześniu br. 

Zapłać za śmieci 

Przypominamy, że 20 września br. Upływa Kolejny 
kwartalny termin Dokonania zapłaty za Gospoda-
rowanie Odpadami (Tzw. „OPŁATA ŚMIECIOWA”).  

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 

w dniu 31.12.2015 r. 

początek godz. 19.00 

Cena 240 zł od pary. 

Przygrywa Dj Sebi. 

W cenie biletu pełna konsumpcja. 

Zapisy i bilety do nabycia w kawiarni ośrodka. 

Zapraszamy! 
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APEL DOŻYNKOWY 

Nadchodzący koniec wakacji zwiastuje, że już wkrótce będzie 

miało miejsce dożynkowe świętowanie. W atmosferze festynu i 
zabaw na wolnym powietrzu rolnicy i ogrodnicy w szczególny 
sposób dziękują za tegoroczne plony, a koła gospodyń wiejskich 
zaprezentują przepiękne dożynkowe wieńce. Tegoroczne uroczy-
stości dożynkowe na terenie Naszej Gminy, odbędą się 20 wrze-

śnia, i będą miały miejsce w Szczerbicach.  

W związku z powyższym prosimy o to, aby mieszkańcy Gminy 

Gaszowice włączyli się w to święto plonów, choćby poprzez obec-
ność na uroczystościach dożynkowych. W tym roku szczególna 
prośba kierowana jest do mieszkańców miejscowości, przez które 
będzie przejeżdżał korowód dożynkowy (trasa przejazdu poniżej). 
Apelujemy o to aby w miarę możliwości przyozdobić swoje nieru-

chomości np. przez ustawienie przed płotem sprzętu rolniczego 
lub plonów.  Niech dożynki będą świętem wszystkich mieszkań-
ców Gminy Gaszowice. W imieniu organizatorów Dożynek z góry 
dziękujemy i jeszcze raz gorąco zachęcamy wszystkich do udziału 

w uroczystościach dożynkowych.  UG 

TRASA KOROWODU DOŻYNKOWEGO 

Wyjazd korowodu nastąpi w dniu 20.09.2015 r. o godz. 14.00 z 
parkingu przed kościołem w Szczerbicach przy ul.Piaskowej.  

- Trasa korowodu: 

ulice: Piaskowa, Cmentarna, Sumińska, Jerozolimska, Graniczna, 
Sportowa, Rydułtowska, Fabryczna, Radoszowska, Szkolna.  

- Zakończenie korowodu ok. godz. 15.00 na boisku w Szczerbicach 
przy ul. Szkolnej. 

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ      
6 WRZEŚNIA 2015 R. 

Prawo udziału w referendum ogólnokrajowym ma obywatel pol-
ski, który: 

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 

- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orze-
czeniem sądu, 

- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem 
sądu, 

- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orze-
czeniem Trybunału Stanu.  

Osoba uprawniona jest wpisywana do spisu osób uprawnionych 
do udziału w referendum. Można być wpisanym tylko do jednego 
spisu. Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 6:00 do 

godziny 22:00 w dniu 6 września 2015 r.  

Prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch 

przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem. 
Pytania w referendum mają następujące brzmienie:  

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jedno-
mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej?”.  

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczaso-
wego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu pań-
stwa?”. 

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady 
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów pra-
wa podatkowego na korzyść podatnika?”  

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając 

znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej 
„TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”. 

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania posta-
wiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione 
pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok 
odpowiedzi na pytanie; 

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wa-
riantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza krat-
ką nie wpływa na ważność głosu.  

Siedziby obwodowych komisji referendalnych na terenie Gminy 
Gaszowice: 

- Ośrodek Kultury i Sportu ul. Rydułtowska 7, Gaszowice;  

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki ul. Rydułtowska 8, 
Gaszowice; 

- Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej ul. Rydułtowska 9, Piece;  

- Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 6, Szczerbice; 

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego  
ul. Wolności 41, Czernica.  

Szczegółowe informacje na temat referendum zamieszczone są 
na strona internetowych Państwowej Komisji Wyborczej 
(www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Gaszowice (bip.gaszowice.pl, w zakładce wybory).        UG  

Pomóż wyremontować kapliczkę w Piecach! 

Informuję, że z początkiem września chcemy rozpocząć gruntow-

ny remont naszej kapliczki. Dzięki wsparciu Proboszcza i za zgodą 
Wójta  zwracam się z wielką prośbą do was o pomoc rzeczową, 
finansową jak również o zaangażowanie mężczyzn do prac. Wiem 
bowiem, że zaczniemy od odkopania fundamentu, izolacji. Zosta-
ną wymienione okna i drzwi, a co za tym idzie malowanie elewa-

cji zewnętrznej jak również gładzie wewnątrz i kafelkowanie. Czas 
tego remontu jest ograniczony, bo na odpust w październiku 
chciałabym byśmy wszyscy cieszyli się naszą małą świątynią. Liczę 
na was, że chętnie weźmiecie udział w tej naszej małej inwestycji. 
Wierzę w mieszkańców Piec, że damy rade własnymi siłami nie 

mniej jednak pewne materiały jak i stolarkę trzeba zakupić.  

Jeśli ktokolwiek chce złożyć datki pieniężne lub rzeczowe to pro-

szę o kontakt ze mną lub księdzem Proboszczem. Chętnych męż-
czyzn do prac fizycznych proszę o kontakt ze mną. Mam świado-
mość, iż wszystkie roboty wykonywane będą popołudniami dlate-
go każdy będzie mógł pomoc. Podaje mój nr tel. 692191992.  

             sołtys, Gabrysia Oślizło 

Remont w OKiSie 

W okresie wakacji w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach 
przeprowadzono remont szatni i łazienek – położono nowe 
płytki, wymienione zostały grzejniki oraz akcesoria sanitarne, 
wymieniono drzwi. Został także wykonany remont sali do gry, 
odnowiono parkiet - wykonano cyklinowanie oraz malowanie. 
Informujemy ze od 1 września 2015 można rezerwować ter-
miny do gry w piłkę oraz na inne imprezy.         OKiS 
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LATO 2015 

Trzy, dwa, jeden, start…Tak z całą pewnością większość gim-
nazjalistów odliczała dni do wakacji. No i zaczęły się, w końcu. 
Zgodnie z kalendarzem szkolnym 29 czerwca upragnione wa-

kacje stały się rzeczywistością. 

Grupa gimnazjalistów rozpoczęła je na sportowo, uczestnicząc 
w zajęciach zorganizowanych przez szkołę. 

W poniedziałek, 29 czerwca, grupa entuzjastów sportowych 
wrażeń dotarła do Rybnika – Kamień na boisko do paintballa. 
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy i rozpoczęli współ-
zawodnictwo między zespołami: strzelanie do wybranych ce-
lów, przeciąganie liny czy skoki w workach. Wszystkie te kon-
kurencje wymagały od uczestników niebywałej sprawności 
fizycznej. 

Drugi dzień zmagań sportowych, to wyjazd na strzelnicę LOK-
u, do Rybnika – Paruszowiec. Dzięki pomocy komendanta ga-
szowickiej policji, pana podinsp. Zbigniewa Ciałonia, udało się 
przeprowadzić  te zajęcia. Po przybyciu na miejsce, grupą mło-
dzieży zajęli się: st. asp. Piotr Kurzyński -  Asystent d.s. Uzbro-
jenia KMP w Rybniku oraz sierż. szt. Artur Błaszczyk – Referent 
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego  KP w Gaszowicach. Za-
częło się od pogadanki na temat bezpiecznych wakacji oraz 
właściwego zachowania się na strzelnicy podczas ćwiczeń. 
Uczniowie mieli okazję nie tylko strzelać do tarczy z różnego 
rodzaju broni, ćwicząc celność, ale również ubrać się w 
ochronny strój policjantów biorących udział w działaniach 
prewencyjnych. Uff, wcale nie było łatwo. 

Ostatni dzień zajęć, to Park Linowy w Radlinie. Uczestnicy 
mieli do przejścia dwie trasy parku linowego, a następnie 
wzięli udział w podchodach na terenie tego parku. Na począt-
ku krótkie szkolenie, przeprowadzone przez instruktorów, co 
do właściwego zachowania się podczas przejść  przez kolejne 
stacje trasy. Odpowiedni sprzęt, w który zostali wyposażeni 

uczestnicy, zadbał o ich bezpieczeństwo. 

Pogoda, jak na zamówienie, dopisała każdego dnia i oczywi-
ście humory  gimnazjalistom, przecież to dobry początek wa-
kacji. Ponadto w każdym dniu zajęcia kończyły się poczęstun-
kiem, przecież tyle kalorii spalono w czasie trwania zajęć. 

W sumie 95 uczniów wzięło udział w zaplanowanych przez 
szkołę zajęciach. Każdy z nich miał możliwość wybrania sobie 
takiej formy zajęć, jaka mu najbardziej odpowiadała. Wszyscy 
bezpiecznie wrócili do domu, z głowa pełną miłych wspo-

mnień. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy nieodpłatnie opieko-
wali się młodzieżą podczas wakacyjnych wyjazdów i czuwali 
nad ich bezpieczeństwem.      Koordynator zajęć  H. Goworowska 

Półkolonie letnie 2015  

„Czeka pociąg stoją wagony jeden czerwony drugi zielony 
pasażerom oczy się śmieją pojedziemy w świat koleją podró-
że, podróże to daleka wyprawa” „Wakacje wakacje to zielony 

las kwitnące akacje”  

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się w Szkole Podstawowej 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy półkolonie let-
nie. W czasie 5-dniowego turnusu dzieci przeżyły niezapo-
mniane przygody.  

Pierwszy dzień półkolonii rozpoczęli od wspaniałej zabawy w 
parku linowym „Leśna Przygoda” w Radlinie. Pod czujnym 
okiem instruktorów oraz opiekunów każdy uczestnik próbo-
wał swoich sił we wspaniałej zabawie wspinaczkowej. Były 
tunele, mostki, biedronki oraz wiele innych atrakcji. Cała trasa 
wynosiła 400 m. W czasie zabawy był też czas na zabawę w 
podchody leśne oraz gry i zabawy,  które były dużą dawką 
humoru i radości dla wszystkich. Drugi dzień uczestnicy półko-
lonii spędzili w Aquaparku H2O Ostróg w Raciborzu. Zabawa w 
wodzie była cudowną ochłodą  i radością dla wszystkich 
uczestników. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali ratownicy 
oraz kadra. Środa była dniem wielu wrażeń. Odbyliśmy wy-
cieczkę do Dream Parku w Ochabach. Nie często zdarza się by 
w jednym miejscu zobaczyć katedrę w Kolonii, piramidy egip-
skie i bliźniacze wieże z Kuala Lumpur. Spacerując po alejkach 
można było podziwiać ciekawe budowle, a także podziwiać 
przepiękną roślinność. Te piękne ogrody zajmują w parku 3 
hektary. W parku miniatur dzieci podziwiały także olbrzymie 
dinozaury. Największy dinozaur – brachiozaur mierzył ponad 8 
metrów. To były niesamowite przeżycia stanąć obok takiego 
olbrzyma. Dużo śmiechu i radości dostarczyła wszystkim wizy-
ta w „domu do góry nogami”. Odczucia po wizycie w takim 
domu są nie do opisania. A nasz błędnik szalał. Przekonaliśmy 
się jak to jest chodzić po suficie. Koleją wielka atrakcją w tym 
parku były ryby tropikalne pochodzące ze zbiorników słodko-
wodnych regionów Ameryki, Australii, Azji i Afryki.  Spotkali-
śmy też miniaturę krokodyla - niszczukę krokodyla. Jest to 
największa ryba słodkowodna Ameryki Północnej, która osią-
ga długość 3 m i wagę 166 kg. Kolejny dzień to wizyta w Aero-
klubie Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku - Gotarto-
wicach. Dzięki uprzejmości władz mogliśmy wysłuchać cieka-
wej historii lotniska oraz lotników. Zobaczyliśmy sprzęt lotni-
czy: szybowce oraz samoloty. Zwiedziliśmy hangar na lotnisku. 
Mieliśmy też okazję podziwiać przepiękną wystawę modeli. 
Na zakończenie spotkań odbyła się wizyta w kinie w Ryduł-
towskim Centrum Kultury „Feniks” i projekcja filmu „FRU.. 
którędy na Afrykę..” Film opowiadał o małym żółtym ptaszku, 
który na przekór wszystkim dokonał bohaterskiego czynu. 
Stanął na czele wielkiej i niebezpiecznej misji przeprowadzając 
całe ptasie stado wprost do ciepłych krajów.  

Podczas trwania półkolonii dzieci otrzymywały smaczny po-
częstunek, który dostarczany był przez pana Adama Korbel 
„Admin” z Czernicy, a na zakończenie słodki upominek. 

Półkolonie upłynęły bardzo przyjemnie. Wszystkie zajęcia ob-
fitowały w przeróżne atrakcje, nie było chwili odpoczynku. 
Ciekawy program był możliwy dzięki wsparciu ze strony Urzę-
du Gminy Gaszowice, czernickich radnych: p. A. Pytlik, p. B. 
Watoła, p. P. Górecki, p. J. Kawulok oraz p. I. M. Porwoł, sołty-

sa A. Mroza. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. 

Podziękowania należą się też nauczycielom, którzy sprawowa-
li opiekę: K. Mandrysz,  M. Granieczny, M. Somerlik-Przybyła, 
B. Popek, M. Mrozek, C. Jezusek, P. Żydek, Z. Mrozek, H. Cojg, 
M. Drąg, A. Kuśnierek, K. Dobrowolska, E. Boczek, I. Kwiatoń, 
a także naszemu wspaniałemu kierowcy p. R. Kozakowi, który 
zapewnił wszystkim bezpieczną i komfortową podróż.  
             Kierownik: I. Kwiatoń  
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Przygoda, która trwa 

Wakacje to czas, na który czekają wszyscy uczniowie. Nie od 
dziś wiadomo, że w tym okresie można przeżyć wiele cieka-
wych przygód. Udaje się to dzięki półkoloniom organizowa-
nym rok w rok przez Zespół  Szkolno–Przedszkolny  w Szczer-
bicach. Tym razem dzieci odwiedziły park rozrywki Zatorland. 
Przeniosły się  tam do krainy bajek oraz mitologicznych wyda-
rzeń. Na lekcje historii  z kolei, wychowankowie wyruszyli do 
Rud, gdzie czekała na nich podróż zabytkową kolejką wąsko-
torową. Zamówiona pogoda była iście tropikalna, dlatego 
najlepszym sposobem na ochłodę była wyprawa na basen. 
Oczywiście nie obyło sie również bez wyjazdu do kina na hit 
tego lata - Minionki. Ostatnim przystankiem półkolonii była, 
leśniczówka w Suminie. Tutaj czekała na uczestników miła i 
słodka niespodzianka - tort urodzinowy. Okazja była wyjątko-
wa - 30 półkolonie organizowane przez szczerbicką placówkę. 
Warto się więc na chwilę zatrzymać, aby przypomnieć sobie 
co działo się przez ten miniony czas. Organizowane przez 15 
lat półkolonie zimowe i letnie umożliwiły  dzieciom poznanie 
różnych miejsc nie tylko w Gminie Gaszowice  ale również w 
bliższej i dalszej  okolicy. Były to m.in.: muzea, parki rozrywki, 
kopalnie, ogrody botaniczne, kina, baseny. Podopieczni mieli 
okazję poznać bliżej  pracę nie tylko strażaków czy policjan-
tów ale i Sióstr Salwatorianek przebywających na misjach  w 
Zambii. Przez 15 lat młodzi szczerbiczanie przeżyli wiele cie-
kawych przygód, a czas spędzili  aktywnie i przyjemnie. 
Wszystkie te atrakcje można było zrealizować dzięki pomocy 
oraz życzliwości  osób, którym składamy szczególne podzię-
kowania. Dziękujemy byłemu Wójtowi - Panu Andrzejowi 
Kowalczykowi, Sekretarz Gminy - Pani Sabinie Mańczyk, byłe-
mu Dyrektor SP Szczerbice - Panu Zbigniewowi Goworowskie-
mu, Panu Sołtysowi Mieczysławowi Szymikowi, Szkolnej Ra-
dzie Rodziców, Radnym Sołectwa Szczerbice, Panu kierowcy -
Marianowi Prockowi, Pani leśnik - Janinie Kuczera. Dziękuje-
my również obecnemu Wójtowi Panu Pawłowi Bugdolowi 
oraz Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Szczerbi-
cach Pani Edycie Knapik. Każdy z nas pozostawia po sobie 
jakiś ślad, ten ślad zostawił też śp. ks. Stefan Doleżych, który 
zawsze wspierał naszą działalność na rzecz dzieci. Podzięko-
wania kierujemy również do wszystkich nauczycieli, poświę-
cających swój wolny czas by sprawować opiekę nad uczestni-
kami. Wyjątkowe podziękowania składamy jednak kierowni-
kowi półkolonii - Pani Gabrieli Krakowczyk, która od początku 
chętnie podejmuje się tego przedsięwzięcia. Wiele się zmieni-
ło, nic nie  stoi w miejscu, taka jest kolej rzeczy. Jak będzie 
dalej, zobaczymy. Mamy nadzieję, że za kolejne 15 lat ktoś 
przypomni  następny fragment historii związany  z naszymi 
półkoloniami. Musimy zaczekać, a przygoda niech trwa. 
              Agnieszka Chowaniec 

NOWE ZASADY WYCINANIA DRZEW 

W związku z wchodzącą w życie z końcem sierpnia br. noweli-
zacją Ustawy o ochronie przyrody, szczególnie w zakresie ze-
zwalania na usuwanie drzew i krzewów, poniżej przedstawia-
my Państwu sposób postępowania w przypadku chęci usunię-
cia drzew lub krzewów.  

Jeżeli chcemy usunąć drzewa lub krzewy w dalszym ciągu mu-
simy pozyskać w Urzędzie Gminy zezwolenie. Zezwolenie w 
formie decyzji wydaje Wójt Gminy. Wniosek na usunięcie drze-
wa lub krzewu może złożyć właściciel nieruchomości, na której 
rosną drzewa lub krzewy. W przypadku współwłasności wnio-
sek podpisują wszyscy właściciele. Wniosek może złożyć rów-
nież posiadacz nieruchomości, ale musi wykazać, że usunięcie 
będzie wykonane za zgodą właściciela nieruchomości. Posia-
dacz również zobowiązany jest do przedstawienia upoważnie-
nia do występowania w imieniu właściciela nieruchomości. Od 
w/w upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 
17,00 zł. Nie trzeba pozyskać zgody na wycinkę: 

- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;  

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 

*35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajne-
go, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, rabini akacjowej 
oraz platanu klonolistnego 

*25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew 

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o  lasach, 

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni, 

- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej lub inne właściwe służby  ustawowo powołane 
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia ży-
cia lub zdrowia. 

Jeśli podczas wichury powstaną złomy lub wywrotu należy ten 
fakt zgłosić do Urzędu Gminy. Pracownicy Urzędu zgodnie z 
nowelizacją ustawy o ochronie przyrody spiszą protokół ze 
zdarzenia oraz wykonają dokumentację fotograficzną. Na pod-
stawie protokołu właściciel będzie mógł usunąć pozostałą 
część złamanego drzewa lub powstałego wywrotu. Prace pielę-
gnacyjne w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do 
usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, 
która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. 

Usuwać można gałęzie obumarłe lub nadłamane. 

Prace pielęgnacyjne można również wykonać w celu przywró-
cenia statyki pnia oraz utrzymania uformowanego kształtu 
korony drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 
30% korony drzewa stanowi uszkodzenie drzewa, zaś usunię-
cie 50% korony stanowi zniszczenie drzewa. Za usunięcie 
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za znisz-
czenie lub uszkodzenie drzewa bez wymaganego zezwolenia 
właściciel nieruchomości płaci kary pieniężne. 

Procedura pozyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krze-

wów: 

1) złożenie KOMPLETNEGO wniosku w Urzędzie Gminy, 

2) wizja pracowników Urzędu Gminy, 

3) wydanie decyzji administracyjnej, 

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska starają się, aby każ-
dą sprawę zakończyć w terminie 30 dni.     Referat Ochrony Środowiska 
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Na zdjęciu: Odnowiony parkiet na hali OKiS w Gaszowicach. 

Na zdjęciach: Półkolonie letnie, Gimnazjum Piece.  

Na zdjęciach: Półkolonie letnie, ZSP Szczerbice. 

Na zdjęciach: Półkolonie letnie, SP Czernica 


