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Dnia 6 listopada 2017r. nastąpi otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu 

nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy 

Gaszowice w roku 2018. Aktualnie obowiązująca stawka jest jedną z naj-

niższych w naszym regionie i wynosi 10 zł na osobę. Gmina bez ograniczeń 

odbiera wszystkie rodzaje odpadów. W ramach opłaty dostarczamy rów-

nież worki do segregacji odpadów oraz pojemnik na popiół. Gmina nie 

wyposaża właścicieli nieruchomości w worki na bio. Chcemy aby właści-

ciele nieruchomości wdrażali ekologiczne zachowania czyli przede wszyst-

kim kompostowali odpady biodegradowalne. Kompost jest bardzo do-

brym nawozem wytwarzanym bezpośrednio na nieruchomości. Niestety z 

roku na rok ilość odpadów zielonych oddawanych przez właścicieli nieru-

chomości systematycznie wzrasta. Dla porównania w roku 2015 odpadów 

zielonych z terenu gminy odebrano 229 ton, natomiast w roku 2016 było 

to już 367 ton. W roku 2017 szacujemy wzrost ilości odpadów biodegra-

dawalnych do 450 ton (do końca września br. odebrano 386 ton tych od-
padów). Koszt utylizacji jednej tony odpadów zielonych to kwota około 

220 zł. Dodatkowo znacznie wzrastają koszty funkcjonowania firm odbie-

rających odpady, wzrosły ceny na instalacjach odbierających odpady zmie-

szane, w ciągu roku wzrosły płace we wszystkich sektorach gospodarki. 

Firma startująca w przetargu dokonuje kalkulacji wartości zadania. Aktual-

ne stawki opłat za odbiór odpadów w sąsiednich gminach to kwoty od  

11,00 do 16,00 zł za osobę. W kolejnych wydaniach Informatora Gminne-

go będziemy Państwa informować jakie stawki będą obowiązywać w roku  

2018.           Referat Ochrony Środowiska 
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Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie 

LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-

wanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy kon-

kurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla osób podejmujących działal-

ność gospodarczą), ogłoszenie o naborze nr 5/2017  

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy kon-

kurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla przedsiębiorców na rozwój 

działalności gospodarczej), Ogłoszenie o naborze nr 6/2017. 

Termin naborów wniosków: 27 października 2017 r. –13 listopada 2017 r. 

Więcej informacji i dokumenty do pobrania, w zakładce ogłoszenia o naborach na stronie stowarzyszenia: 

www.lyskor.pl. 

Nabory wniosków 

Opłata za śmieci 
Przypominamy, że 20 wrze-

śnia br. kolejny  minął kolejny 

kwartalny termin wniesienia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami. Prosimy o termi-

nowe regulowanie należności. 
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IV rata podatku rolnego i od nieruchomości pobierana 

będzie w następujących terminach: 

 

SZCZERBICE 

13 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 9:00 – 15:00 

14 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 9:00 – 15:00 

15 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 9:00 – 15:00 

BUDYNEK OSP SZCZERBICE 

 

PIECE 

14 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 9:00 – 11:00 

ORAZ 15:00 – 17:00  

15 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 9:00 – 11:00 

ORAZ 15:00 – 17:00  

W DOMU SOŁTYSA – PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA 22 
 

GASZOWICE 

13 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 8:00 – 18:00 

14 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 8:00 – 18:00 

15 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 8:00 – 18:00 

OKIS GASZOWICE 

 

ŁUKÓW ŚLĄSKI 

14 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 16:00 – 19:00   

15 LISTOPADA 2017 R. W GODZ: 16:00 – 19:00 

BUDYNEK OSP ŁUKÓW ŚLĄSKI  

Komunikat Sołtysów Ośrodek Kultury i Sportu  
w Gaszowicach zaprasza na 

 

Bal Sylwestrowy 
 
 
 

 
 
 

 
w dniu 31.12.2017 r. 

Początek 19.00 
 

Cena 200 zł od pary. 
Przygrywa DJ Sebi 

 
W cenie biletu pełna konsumpcja. 
 
Zapisy i bilety do nabycia w kawiar-
ni Ośrodka Kultury. 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ  

DOWODU OSOBISTEGO!  
 

Urząd Gminy Gaszowice przypomina o obo-

wiązku wymiany dowodu osobistego przed 

upływem terminu jego ważności. Termin ocze-

kiwania na nowy dokument to cztery tygodnie. 

Z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie  

LYSKOR zmieniła adres siedziby z dotychczasowe-

go na: 

Stowarzyszenie LYSKOR 

ul. Sikorskiego 2 

44-295 Lyski 

 

Zmianie uległy również godziny urzędowania biura 

LGD:7.30 – 15.30 

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają 

bez zmian.  

Zmiana siedziby Lyskor-a Informacja o odśnieżaniu i posypywa-

nia dróg gminnych w sezonie  

2017/2018 
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach infor-

muje, że umowy  dotyczące  zimowego utrzymania 

dróg gminnych w najbliższym sezonie zimowym zo-

stały zawarte z następującymi podmiotami: 

- PHU Oktan II Marian Procek (sołectwo Szczerbi-

ce, Łuków Śląski i Czernica); 

- Nieszporek Tomasz Gaszowice (sołectwo Piece);  

Utrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach. 

Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na te-

renie Gminy Gaszowice będą utrzymywane „na bia-
ło”, a miejsca niebezpieczne tzn. podjazdy, zakręty, 

skrzyżowania będą posypywane materiałem 

uszorstniającym. W sytuacjach awaryjnych zostanie 

użyta sól przemysłowa, a także wynajęty zostanie 

dodatkowy sprzęt drogowy. Koordynatorami zada-

nia w poszczególnych sołectwach są sołtysi, a całej 

akcji Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach 

(tel. 32 4305463).            ZOK 
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WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW od 1 stycznia 2018 

Od 1 stycznia 2018r.  na terenie Gminy Gaszowice 

wprowadzany jest Wspólny System Segregacji Odpadów 

(WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. 

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w po-

dziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane: 

     PAPIER (kolor niebieski), 

     METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor 

żółty), 

     SZKŁO (kolor zielony) 

     BIO (kolor brązowy). 

Na terenie Gminy Gaszowice dodatkowo, w odrębnych 

pojemnikach, selektywnie zbierany jest popiół. 

Co do zasady system który do tej pory funkcjonował na 

terenie naszej gminy nie różni się zasadniczo od tego 

który będzie obowiązywał od stycznia 2018.  

Zmiany na które trzeba zwrócić szczególną uwa-

gę dotyczą frakcji BIO. Od stycznia do odpadów BIO 

(worek brązowy) zaliczamy także resztki jedzenia i od-

padki warzyw i owoców, czyli odpady powstające w 

kuchni. Dotychczas odpady te trafiały do kosza z odpada-

mi zmieszanymi.  

Od stycznia nie będzie także osobno zbierane szkło bez-

barwne, tym samym nie będą używane worki koloru bia-

łego. Odpady szklane, niezależnie od koloru trafiają do 

pojemnika zielonego. 

Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów  

jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, któ-

re nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie 

surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, 

papier, a także opakowania szklane i odpady biodegrado-

walne. 

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych 

wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegra-

dowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościo-

we surowce do ponownego przetworzenia. 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpa-

dach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte 

baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zuży-

te świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środ-

kach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD 

(tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzu-

cać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie 

wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w 

punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli 

tzw. PSZOK-u (Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowi-

cach) oraz podczas zbiórek organizowanych w ramach 

usługi odbioru odpadów. 

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co 

należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? 

Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na 

aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? 

Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może 

do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw?  

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateria-

łowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzy-

wa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach po-

winniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. 

Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortow-

ni. 

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kom-

post. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wy-

rzuć je do worka na odpady biodegradowalne (BIO). Co 

ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć 

przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowa-

ne. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na 

późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzu-

cajmy do odpowiednich pojemników. 

Prawidłowa segregacja  

ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

Referat Ochrony Środowiska 

Należy wrzucać  Nie należy wrzucać  

odpadki warzywne i owo-

cowe (w tym obierki itp.) 

gałęzie drzew i krzewów 

skoszoną trawę, liście, 

kwiaty 

trociny i korę drzew 

niezaimpregnowane drew-

no 

resztki jedzenia 

kości zwierząt 

oleju jadalnego 

odchodów zwierząt 

popiołu z węgla kamienne-

go 

leków 

drewna impregnowanego 

płyt wiórowych i pilśnio-

wych MDF 

ziemi i kamieni 

innych odpadów komunal-

nych (w tym niebezpiecz-

nych) 
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Grupa fotograficzna "Fotospichlerz" działająca w Ośrod-

ku Kultury "Zameczek" w Czernicy zorganizowała w 

ostatnim okresie kilka tematycznych a bardzo ciekawych 

plenerowych sesji fotograficznych. Jedną z nich były wy-

kopki ziemniaków  na polu gospodarza Andrzeja Żucho-

wicza w Łukowie Śl. w której uczestniczyli członkowie 

rydułtowskiej grupy seniorów "Sami swoi" oraz sesja  w 

stylu retro zorganizowana na terenie czernickiego parku 

zameczkowego w ramach programu "Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne”. 

Powrót do przeszłości 

Na zdjęciach: lewa strona – Sesja w stylu retro, prawa strona — Wykopki ziemniaków. Foto: Fotospichlerz. 
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Rekompensata z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla 

Wnioski o świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla można składać do 18 

listopada 2017 r.  

Osoby uprawnione do świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla mogą składać wnioski w 

wyznaczonych do tego miejscach do 18 listopada 2017 r. włącznie. W związku z dużym zainteresowaniem 

zostaje także wydłużony czas pracy punktów informacyjnych oraz infolinii do godz. 20. 

Jednocześnie informujemy, że: 

- w przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą po-

winien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę - pod warunkiem, że na jej tere-

nie nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie 

n a l e ż y  d o p i s a ć 

„REKOMPENSATA”. 

Jeśli chcesz złożyć 

wniosek za pośrednic-

twem osoby upoważ-

nionej: 
- osoba upoważniona 

musi mieć przy sobie 

u p o w a ż n i e n i e /

pełnomocnictwo po-

świadczone notarialnie 

lub przez gminę (pod 

warunkiem, że na jej 

terenie nie ma kance-

larii notarialnej upo-

ważnionej do poświad-

czenia własnoręczno-

ści podpisu), upoważ-

niającym do złożenia 

i m i e n i e m  o s oby 

uprawnionej wniosku 

o wypłatę, 

- osoba upoważniona 

przy składaniu wnio-

sku, musi mieć przy 

sobie dowód osobisty, 

aby byłą możliwość 

potwierdzenia jej toż-

samości przez osobę 

przyjmującą wniosek,  

Informację o tym kto 

może ubiegać się o 

świadczenie oraz jak je 

otrzymać znajdziesz na 

naszej stronie Interne-

towej ministerstwa 
energii pod adresem -  

http://www.me.gov.pl. 

 
Materiały ze strony  

internetowej: 

 www.me.gov.pl 



Ruch i zdrowe odżywianie - zaproszenie do udziału w wydarzeniach 
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Szczerbice były miejscem rywalizacji w sztafeto-

wych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców 

Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gminy. 

Dziewczęta rywalizowały na dystansie 6 x 800m,  

a chłopcy na dystansie 6 x 1000 m. Po bardzo wy-

równanej i sportowej walce zwycięzcami wśród 

chłopców zostali gospodarze w składzie: Kacper 

Ochojski, Szymon Bortel, Łukasz Bąk, Mateusz Du-

dek, Wiktor Raszczyk oraz Karol Skiba. Wśród 

dziewcząt zwycięzcami okazały się dziewczęta z 

Czernicy: Roksana Szweda, Julia Worek, Agnieszka 

Strupowska, Karolina Gryt, Julia Krakowczyk, Na-

talia Knura. Chłopców przygotowywał nauczyciel 

wychowania fizycznego Pan Bogdan Langer,  

a dziewczęta Pani Zenobia Mrozek. 

Obydwa zespoły reprezentować będą Gminę Ga-

szowice na zawodach szczebla rejonowego  

w Tworkowie. Gratulujemy i życzymy powodze-

nia!      ZSP Szczerbice 

BIEGI PRZEŁAJOWE 

Na zdjęciach: Uczestnicy zawodów w biegach przełajowych. Foto: ZSP Sz-ce. 



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKÓŁ  

PODSTAWOWYCH Z RODZICAMI 

oraz wszystkich zainteresowanych 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH NA  

 

DZIEŃ PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 
24 LISTOPADA 2017 r. o godz. 17.00 

 

W programie: 

 

- spacer po szkole, wystawy, 

- lekcje – niespodzianki, 

- prezentacja talentów na-

szych uczniów, 

- kawiarenka. 

 

 

Organizatorzy 

OŚRODEK KULTURY I SPORTU  
W GASZOWICACH  

ZAPRASZA NA  
 

MARATON MUZYCZNY 
 

10.11.2017 r. 
[PIĄTEK] 

POCZATEK  
19.00 

 
PRZYGRYWAĆ  
BĘDĄ ZESPOŁY: 
 MAGNES 
 COCTAIL 
 WCZORAJSI 
 

Bilet wstępu 25,00 zł od osoby. 
W cenie biletu kawa i ciastko. 

Zapisy i kupno biletów w kawiarni 
OKiS w godz. od 8.00 do 20.00.  


