
8 marca 1990 roku w Sejmie uchwalono ustawę o samorządzie terytorialnym, któ-

ra dała społecznościom lokalnym możliwość stanowienia o sobie. Dla realizacji tych 

celów, polskie prawo umożliwiło tworzenie straży miejskich i gminnych. Od tego 

czasu upłynęło już 30 lat, a Straże Miejskie i Gminne w całej Polsce obchodzą swoje 

30- lecie działalności. 

Z tej okazji 5 września przy OSP Raszczyce odbyły się ogólnopolskie uroczyste ob-

chody. Na uroczystości obecne były: Straż Miejska z Rydułtów, Straż Miejska  

z Radlina oraz Straż Gminna z Lysek – organizator wydarzenia. 

Warto nadmienić, iż Straż Gminna w Lyskach w tym roku obchodziła swoje 22-

lecie działalności. Na uroczystości był także obecny pierwszy komendant lyseckiej 

straży gminnej Pan Jerzy Skwarski. Obchody miały charakter wojskowy, dowódcą 

uroczystości był młodszy inspektor Damian Mandrysz. 

Po podniesieniu flagi państwowej przez poczet flagowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszczycach i odegraniu hymnu 

państwowego nastąpiło wręczenie medali Polskiego Związku Straży Miejskich i Gminnych, którego dokonał Wicepre-

zes PZSMiG Pan Adam Mandera w asyście komendantów Straży 

Miejskich z Rydułtów i Radlina. 

Wyróżnieni przedstawiciele władz miejskich i gminnych: 

Medalem złotym: Gryt Grzegorz, Magiera Barbara, Podleśny Zbi-

gniew, Połomski Marcin, Spiż Bogdan. 

Medalem srebrnym: Bąk Marek, Bugdol Paweł, Czogała Katarzyna, 

Dudek Grzegorz, Kasprzyk Ryszard, Ryter Robert, Szwan Lucjan. 

Medalem brązowym: Hałacz Stanisław, Luchowski Adam. 

Wyróżnieni strażnicy: 

Medalem złotym: Mocarski Krzysztof, Porębski Andrzej, Skwarski 

Jerzy. 

Medalem srebrnym: Kędzierawska Edyta, Kłopocki Grzegorz, 

Machnik Mieczysław, Mandrysz Damian, Masłowski Mieczysław, 

Pietrasz Daniel, Szweda Klaudiusz. 

Medalem brązowym: Mencel Marek, Sitek Piotr, Żydek Marcin. 

Medale strażnikom wręczył Wiceprezes PZSMiG w asyście Wójta 

Gminy Lyski Grzegorza Gryta. 

Podczas uroczystości zostały wręczone także odznaczenia „Za 

zasługi dla Ligi Obrony Kraju” Wójtowi Gminy Lyski Grzegorzowi 

Grytowi oraz Komendantowi Straży Gminnej w Lyskach Adamo-

wi Manderze. Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkie-

go Ligi Obrony Kraju pułkownik Ryszard Kasprzyk w asyście puł-

kownika Roberta Rytera, Komendanta Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Rybniku. Serdecznie gratulujemy.     

Straż Gminna Lyski 
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ODWOŁANY JUBILEUSZ! Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach informuje, że zaplanowane na dzień 4 i 5 listopada 20-

20 r. spotkanie par które obchodzą jubileusz 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego zostaje odwołane. Dy-

plomy, medale oraz paczki okolicznościowe będą do odbioru od 6 listopada 2020 r. w USC Gaszowice I piętro, pok. nr 11 w 

godzinach pracy urzędu. Informacje pod numerem: 32 4327140, 32 4327146. 
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Koniec z plastikiem i betonowaniem miast – uczestnicy Pierwszego Zielonego Forum Młodych wezwali ministra 

środowiska do pilnego przyjęcia prawnych rozwiązań, które doprowadzą do drastycznego ograniczenia plastiko-

wych opakowań, a włodarzom miast nakażą tworzenie miejskich „zielonych płuc”, czyli terenów zielonych zamiast 

brukowanych placów i parkingów. 

Podczas pierwszego Zielonego Forum Młodych w Warszawie przedstawiciele młodzieży z całej Polski zaprezento-

wali ministrowi środowiska własne pomysły dotyczące ochrony środowiska. 

Prelegenci wskazywali na konieczność szybkiego wprowadzania prawnych rozwiązań, które przyczynią się do popra-

wy stanu naszego środowiska. Jednym z największych zagrożeń dla przyrody uznali wszechobecny plastik, dlatego 

postulowali wprowadzenie przepisów, które zredukują używanie plasti-

kowych opakowań do minimum. Inny pomysł to zobowiązanie inwesto-

rów i samorządów do tworzenia zwłaszcza w centrach miast terenów 

zielonych – zielonych płuc - zamiast dotychczasowej polityki betonowa-

nia skwerów i placów czy budowania parkingów w miejsce parków.  

Podkreślali także proekologiczną działalność Lasów Państwowych i Kato-

lickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dzięki którym zwiększa się świado-

mość ekologiczna społeczeństwa. 

– Cieszę się, że młodzi tak aktywnie angażują się w działania proekolo-

giczne. Przyszłość polskiej przyrody jest w dobrych, odpowiedzialnych 

rękach. Głos młodego pokolenia jest dziś szczególnie ważny dla mnie 

jako ministra środowiska. Wytoczyliśmy wojnę leśnym śmieciarzom, sa-

dzimy już tysiąc drzew na minutę, wprowadziliśmy szczególną ochronę 

cennych obszarów przyrodniczych. Odpowiadając zaś na postulaty mło-

dych – zapewniam, że będziemy podejmować kolejne działania, aby Pol-

ska stała się w pełni zielona – powiedział Minister Środowiska, Michał 

Woś. 

W Zielonym Forum Młodych wzięli udział także członkowie Młodzieżo-

wej Rady Ekologicznej. Do składu młodzieżowej rady ekologicznej zosta-

ła powołana młoda mieszkanka Gminy Gaszowice, mieszkająca w Szczerbicach - Magdalena Stępień. Pani Magdalena 

jest członkiem komisji rewizyjnej. To było pierwsze spotkanie nowo powołanej rady, która składa się z 34 młodych i 

kreatywnych ludzi z całej polski. To oni będą współtworzyć przyszłą proekologiczną politykę naszego kraju. Rada 

ma pełnić funkcję organu doradczego przy ministrze środowiska w proekologicznych decyzjach administracji rządo-

wej.  

Podczas obrad rady omówiono m.in. Ekologiczną Trasę Objazdową, na której przedstawiciele ministerstwa środo-

wiska odwiedzili 14 miast w całej Polsce, aby zwiększać postawy proekologiczne wśród młodzieży. Tysiące młodych 

ludzi z wielkim entuzjazmem dołączyło do Zielonej Drużyny w walce o przyszłość naszego środowiska. 

Wśród partnerów merytorycznych rady są Lasy Państwowe, parki narodowe i Państwowy Instytut Geologiczny. 

Swoim patronatem projekt objął Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak. 
Tekst i zdjęcia pochodzi ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/srodowisko/pierwsze-zielone-forum-mlodych-poczatkiem-przemian-ekologicznych-w-polsce 

PIERWSZE Z IELONE FORUM MŁODYCH 
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SPIS ROLNY - PODSTAWOWE 

INFORMACJE 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

(według stanu w dniu 1 czerwca 2020 

r.) na terytorium Polski przeprowadza-

ny jest Powszechny Spis Rolny 2020. 

Udział w spisie jest obowiązkowy. 

 

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych: 

– poprzez samospis internetowy przeprowadzony  za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 

internetowej https://spisrolny.gov.pl/, 

– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna 

w kraju: 

– bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego, 

– korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu 

dokonania samospisu internetowego. 

 

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu 

we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Spisy, tak jak wszystkie prowadzone 

przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o 

nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury  w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez 

statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Dane pozy-

skane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz 

do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie 

lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem od-

powiedzialności karnej.  

 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spi-

sów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obej-

muje wszystkie gospodarstwa rolne.  

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to: 

– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, ko-

niecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, 

– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodar-

skich, struktury zasiewów upraw rolnych, 

– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat, 

– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – 

EUROSTAT, FAO, OECD, 

- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań repre-

zentacyjnych z zakresu rolnictwa  w kolejnych latach. 

 

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 

dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 

2019 r., poz. 1728 z późn. zm.). Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/. 

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie.                   GUS 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, zaplanowane na miesiąc listopad, zebrania wiej-

skie w poszczególnych sołectwach Gminy Gaszowice zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że wszystkie 

bieżące sprawy i problemy można zgłaszać zarówno sołtysom jaki i w poszczególnych referatach Urzędu Gminy.  UG 

L ISTOPADOWE ZEBRANIA WIEJSKIE ODWOŁANE  
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Szkoła Podstawowa im. H.M. Góreckiego w Czernicy 

wzięła udział w szóstej edycji konkursu „Zielona Pra-

cownia_Projekt’2020” zorganizowanego przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. Celem konkursu było utwo-

rzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk 

przyrodniczych. Z 206 zgłoszeń, które w tym roku na-

desłano, jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i pro-

edukacyjne projekty zielonych pracowni. Wśród nich 

znalazł się nasz projekt o nazwie „LABORATORIUM 

EKO -ZORIENTOWANYCH NA RZECZ ŚRODO-

WISKA”. Na realizację zadań projektowych pozyskali-

śmy środki w kwocie 33 tys. zł. 

W ramach projektu w naszej szkole została utworzona 

specjalistyczna pracownia przedmiotowa, w której od-
bywają się lekcje przyrody, biologii, geografii oraz zaję-

cia pozalekcyjne o charakterze ekologiczno - przyrod-

n i c z y m .  „ L A B O R A T O R I U M  E K O  -

ZORIENTOWANYCH NA RZECZ ŚRODOWISKA” 

to miejsce aktywnego uczenia się, prowadzenia obser-

wacji, badań i eksperymentów, wyposażone w nowo-

czesne meble oraz pomoce dydaktyczne, dzięki którym 

uczniowie rozwijają swoje pasje, poszerzają wiedzę 

i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych i szero-

ko pojętej ekologii.  

Zielona pracownia została wyposażona w pomoce dy-

daktyczne, które ułatwiają zrozumienie przez uczniów postępującej degradacji środowiska naturalnego 

poprzez samodzielne badania, analizy, dokonywanie doświadczeń, a przez to zrozumienie konieczności 

jego ochrony.  

Są to: Laboratorium Cyfrowe Einstein – nowoczesna platforma edukacyjna umożliwiająca pozyskanie nie-

zbędnych informacji środowiskowych, wykonywanie obliczeń i interpretowanie wyników, mikroskopy, 

preparaty mikroskopowe, zestaw do badania stanu powietrza w tym zanieczyszczenia i hałasu, zestaw do-

świadczalny do badania gleby, który umożliwi uczniom poznanie za pomocą prostych, ale ciekawych do-

świadczeń rolę gleby w przyrodzie, zestaw 

ekologiczny do badania wody, pozwalający 

poprzez eksperymentowanie i doświadcze-

nia na zrozumienie świata wody, jego se-

kretów i właściwości. Jest też zestaw do-

świadczalny „Biodegradacja”, dzięki  które-

mu uczniowie będą mogli testować stopień 

biodegradowalności materiałów oraz ze-

staw do obserwacji oraz badania wód i 

gleb – „Walizka ekobadacza”.  

Tak nowoczesna i dobrze wyposażona pra-

cownia przyrodniczo – ekologiczna jest 

doskonałą bazą do efektywnego i atrakcyj-

nego nauczania. To pierwsza tego typu 

pracownia na terenie Gminy Gaszowice. 
Ilona Paluch 

Z IELONA PRACOWNIA 
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Czernicka szkoła ma już tylu 

uczniów, że pęka w szwach i 

trzeba było pomyśleć o nowej sali 

dla uczniów. Dzięki wizji Pani Dy-

rektor Iwony Witek pojawiła się 

możliwość zaadaptowania mało 

wykorzystywanego do tego czasu 

pomieszczenia. Z budżetu Gminy 

Gaszowice sfinansowano adapta-

cję dawnej siłowni, która mieściła 

się na parterze hali widowiskowo

-sportowej i przekształcono ją w 

piękną klasopracownię. We 

wrześniu br. uczniowie po raz 

pierwszy mogli kształcić swoje 

artystyczne uzdolnienia w sali nr 

12. Obecnie mieści się tam pra-

cownia muzyczna, plastyczna i 

techniczna. To właśnie te lekcje 

odbywają się w nowej klasie. Wy-

konywaniu prac plastycznych 

sprzyja światło wpadające przez 

wielkie, nowe okna, a piękny wi-

dok za nimi pomaga wyrazić 

uczniom muzyczne ekspresje. 

Gustownie urządzona sala pach-

nie nowością. Zakupione szafki 

mieszczą materiały uczniów po-

trzebne do lekcji, instrumenty są 

zawsze pod ręką, a kolorowe 

ściany uprzyjemniają uczniom 

przebywanie w tym otoczeniu. 

Szkoda tylko, że z tak daleka roz-

lega się teraz śpiew naszych 

uczniów, którego nie słychać w 

głównym budynku. Za to ci, co 

fałszują, są pewnie z tego faktu 

bardzo zadowoleni ;-) 

A.Tkocz 

NOWA PRACOWNIA W SZKOLE IM. H.M. GÓRECKIEGO W CZERNICY  

7 października br. Gmina Gaszowice, reprezentowana przez Wójta - Pawła Bugdola, przy kontrasygnacie skarbnika 

gminy - Ewy Grabowskiej, podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej/

tłocznej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wiejskiej oraz ul. Łąkowej w Gaszowicach. Współfinansowanie 

projektu ze środków Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej - 2178424,49 zł. 

UMOWA O DOFINANSOWAN IE PROJEKTU 
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PIESZO NA WYCIECZKĘ DO TĘŻNI W RYDUŁTOWACH. ODDYCHAĆ PEŁNĄ P IERSIĄ! 

Klasa VI c pod opieką pań Zenobii 

Mrozek i Beaty Wawoczny-Kloc 

udała się 05.10. 20r. na powstałą na 

rydułtowskim „Machnikowcu” tężnię 

solankową. Czas COVIDU-19 zna-

cząco osłabił relacje między rówie-

śnikami, a wycieczka okazała się do-

skonałą okazją, aby je poprawić i 

wzmocnić. Równym krokiem po 

wstępnym „szkoleniu” z Nordic 

Walking uczestnicy ze śpiewem na 

ustach udali się ul. Starą, a następnie 

przez Osiedle na Wzgórzu prosto 

do tężni, aby pooddychać pełną pier-

sią. Tężnia ma właściwości lecznicze, 
uodparnia na choroby układu odde-

chowego, pomaga zwalczyć infekcje i 

alergie. Uzupełnieniem utraconych 

kalorii okazały się przekąski, które 

można zakupić przy tężni. Po marszu 

smakowały jeszcze bardziej. 

Wreszcie można było porozmawiać 

nie tylko o szkolnych problemach, 

pośmiać się i nacieszyć się wspólnym 

rekreacyjnym pobytem. Po zaczerp-

nięciu jodu udaliśmy się do Parku 

Sensorycznego i pod Pomnik Walki i 

Zwycięstwa. Następnie przeszliśmy 

dzielnie na Osiedle na Wzgórzu zo-

baczyć szyb „Erbreich”. W drodze 

powrotnej podziwialiśmy piękne wi-

doki naszego regionu, odpowiadali-

śmy na zagadki. O zmęczeniu nie 

było mowy:). 

Dzięki tej wycieczce wzmocniliśmy 

nie tylko ciało, rozwijając wytrzyma-

łość, siłę, koordynację, ale także 

umysł, dowiadując się wielu wiadomości na tematy związane np. z górnictwem naszego regionu.        Z.M. 

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMIN PARTNERSKICH”  

Chcielibyśmy przekazać uczestnikom projektu (osobom z którymi gmina podpisała umowy) kilka informacji nt. stanu realizacji 

projektu dotyczący montażu instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, instalacje solarne i kotły na pelet) który reali-

zowany jest w formule partnerskiej (przez 11 samorządów). W ostatnim czasie przesłaliśmy Państwu umowy które sukcesyw-

nie były zawierane od miesiąca marca br. Wszystkim gminom udało się uzupełnić listy beneficjentów, w związku z powyższym 

zakładamy, że umowa dofinansowania projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego będzie podpisana jeszcze 

miesiącu październiku br. Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji przetargowej ponownie zostanie przesunięty termin 

otwarcia przetargu, nowy termin to styczeń 2021. Szacujemy, że prace montażowe rozpoczną się na przełomie pierwszego  

i drugiego kwartału przyszłego roku. 
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WYCIECZKA SZKOLNA DO H 2O W RACIBORZU 

Wreszcie doszło do zorganizowania upragnionej przez dzieci 

wycieczki na basen do Raciborza. Po długim okresie wyczeki-

wania Stowarzyszenie „Olimp” przystąpiło do realizacji zadań 

przyjętego projektu. Niestety z powodu COVID-19 nie można 

było udać się wcześniej wspólnie do pięknego raciborskiego 

obiektu H2 Ostróg. Co 

roku do tej pory organi-

zowaliśmy się tam po 

kilka razy.  

18 września br. z uśmie-

chami na twarzy i rado-

ścią w sercach liczna grupa bardzo zdyscyplinowanych dzieciaków wraz z 

opiekunami panią Zenobią Mrozek, Beatą Wawoczny- Kloc, Moniką Łu-

koszek i panem Maciejem Mrozek pojechała spełnić marzenia. Radości nie 

było końca bo wreszcie można było wyszaleć się w wodzie i skorzystać z 

wodnych atrakcji. Czas szybko minął i trzeba było niestety wracać do do-

mu. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni i pełni nadziei, że to nie ostatni w 

tym roku wyjazd na basen, wróciliśmy do szkoły.  
STOWARZYSZENIE „OLIMP” 

Po 7 latach przerwy do naszej gminy powróciła liga tenisa stołowe-

go. GUKS LIDER Piece rozpoczął rozgrywki od 3 ligi w składzie: 

Ogon Rafał, Grzenik Rafał, Nosiadek Jakub, Grzenik Łukasz i Gaw-

liczek Marta. W dniu 30.09 rozegraliśmy mecz z zespołem GKS 

Gwarek Ornontowice. Kibiców i rywali przywitał Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Piecach i Prezes klubu Mariusz Gawliczek wraz z 

trenerem Bogdanem Piecowskim i sędzią głównym spotkania Mar-

celiną Wystyrk. Na 1 stole swoje partie rozgrywali Ogon R. (3:1 

Bulanda, 3:0 Kondziołka) i Grzenik R. (3:1 Kondziołka, 2:3 Bulan-

da). Na stole 2 natomiast Nosiadek J. (3:2 Kubicki, 3:2 Płaczek)  

i Gawliczek M. (3:1 Płaczek, 0:3 Kubicki). Po dwóch partiach na 

każdym stole rozgrywane były deble w składzie: Gawliczek, Ogon/

Bulanda, Płaczek 1:3 oraz Nosiadek, Grzenik/Kubicki, Kondziołka 

2:3. Po tym emocjonującym spotkaniu, w którym każdy z zawodni-

ków dał z siebie 100% udało się naszej drużynie zwyciężyć  cały 

mecz 6 : 4. Ponadto Marcelina Wystyrk z Martą Gawliczek w ju-

niorkach i Rafał Ogon w juniorach 3 października zdobyli 3 miejsce 

w Drużynowych Mistrzostwach Śląska Juniorek i Juniorów. Zapra-

szamy do śledzenia naszych spotkań i kibicowania! 

Następny mecz ligowy zagramy w Wodzisławiu Śląskim z KRS 

TKKF Relaks Wodzisław Śląski dnia 14.10, a kolejne spotkanie  

u nas zagramy 21.10 z LKS Wilki Wilcza.            GUKS 

LIGA TENISA STOŁOWEGO PONOWNIE W PIECACH 

Dyżury pracownika Śląskiego Ośrodka  

Doradztwa Rolniczego  

od 10 września br. zostaje wznowiony  

dyżur pracownika ŚODR w Urzędzie Gminy Gaszowice 

w każdy czwartek w godzinach od 8.00 - 10.00  

Pani Barbara Draga 

tel. 571 291 245 

ŻÓŁTA STREFA 

Od 10 października cały kraj objęty zostanie żół-

tą strefą – z wyłączeniem obszarów przypisa-

nych do strefy czerwonej.   

Najważniejsze informacje o koronawirusie  

na stronie internetowej:  

GOV.PL/KORONAWIRUS 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Przypominamy, że 20 września minął kolejny termin 

wnoszenia kwartalnej (III kwartał 2020) opłaty za  

gospodarowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. Str. 8 


