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Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbędą się
16 września 2012r. na terenie Ośrodka Kultury Zameczek. Gospodarzem dożynek gminnych będzie sołectwo Czernica. Organizatorami całej imprezy będą:
- Wójt Gminy;
- Koło Gospodyń Wiejskich z Czernicy;
- Sołtys i Rada Sołecka z Czernicy;
- Ośrodek Kultury w Czernicy.
Uroczystości dożynkowe rozpoczną się Mszą św.
w kościele w Czernicy o godz. 13.00 jako podziękowanie za tegoroczne zbiory. Mszę św. uświetni swoim
występem zespół ZNAK POKOJU. Po mszy nastąpi
ustawienie korowodu przy starym kościele w Czernicy
i przejazd następującymi ulicami:
Wolności – Powstańców, z Powstańców przecinką do
ul. Podleśnej, z Podleśnej na Graniczną – Jana – Buczyna – Wolności do Zameczka.
Około godz. 15.00 rozpocznie się część oficjalna, a po
niej część artystyczna, w której wystąpi Krakowska
Grupa Biesiady Muzycznej z trzygodzinnym programem cygańskim oraz zespół SINGERS.
Starostami tegorocznych dożynek będą Państwo Róża
i Czesław Załęga.
Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców
Gminy Gaszowice do miłego spędzenia wolnego czasu.

Na zdjęciach obok: Obchody 100-lecia istnienia OSP Gaszowice
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Informuje się, że zgodnie z zapisami w Statucie Gminy Gaszowice w każdy poniedziałek w godzinach od
15.00 do 16.00 Radni Gminy Gaszowice pełnią dyżury w Urzędzie Gminy Gaszowice – w Sali Narad –
pokój nr 21. Zapraszamy mieszkańców gminy do
przedstawienia radnym spraw i problemów celem ich
dalszego załatwienia.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
Przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012r.
Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu
Gminy Gaszowice o numerze 97 8455 0000 2001
0011 1100 0001 lub gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek Urzędu Gminy) z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu
za jaki jej dokonano (III rata).
OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH
ORGANIZUJE W DNIACH

19.10.2012 r. – 21.10.2012 r.

WYCIECZKĘ DO WARSZAWY
W PROGRAMIE: WYCIECZKI, ZWIEDZANIE
WARSZAWY, MUZEUM TECHNIKI,
STADION NARODOWY
WYJAZD: GODZ: 6.00
KOSZT: OKOŁO 400 ZŁ OD OSOBY
ZAPISY W KAWIARNI OŚRODKA KULTURY
TEL. 324305485 LUB 608013387
W CENIE: WYCIECZKI, OPIEKA PILOTA,
2 NOCLEGI W HOTELU, 2 ŚNIADANIA,
2 OBIADOKOLACJE, UBEZPIECZENIE,
TRANSPORT AUTOKAREM.
CENA NIE OBEJMUJE WSTĘPÓW
DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!
UWAGA MIESZKAŃCY PIEC
Podatek od nieruchomości – trzecią ratę można płacić
u Sołtysa w Świetlicy w Piecach w dniach 12, 13 i 14 września 2012r. w godz. od 9.00 – 11.00 i od 15.00 – 17.00.
17.09.2012r. (poniedziałek) można wpłacać ratę w domu
Sołtysa przy ul. Rydułtowskiej 22 po godz. 16.00.
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Jubileusz 100-lecia OSP Gaszowice
W dniu 25 sierpnia miały miejsce główne obchody Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszowicach.
Założona w 1912 roku gaszowicka straż tworzona była
przez pokolenia ochotników, którzy swoim działaniem
udowadniali i nadal udowadniają, że nawet w dzisiejszym
społeczeństwie są osoby gotowe do niesienia bezinteresownej pomocy innym.
Aby zachować w pamięci dokonania poprzedników
i nadać właściwą oprawę obchodom jubileuszu gaszowiccy strażacy zebrali się pod remizą OSP i przemaszerowali na Mszę Świętą do kościoła. Po Mszy wszyscy przemaszerowali na plac przy OKiS-ie, gdzie odbyła się część
oficjalna, w ramach której nagrodzono wyróżniających się
strażaków i dokonano uroczystego przekazania wozu
bojowego MAN użytkowanego przez gaszowicką straż od
początku tego roku. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek, po którym nastąpił występ orkiestry dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicy i grupy mażoretek
Maestria, które uświetniały swymi popisami naszą uroczystość już od wymarszu z pod remizy. Udział w całej uroczystości orkiestry dętej i grupy mażoretek nadał jej wyjątkową oprawę a ich popisy wzbudziły podziw wśród widzów. Wszyscy zebrani mogli obserwować również pokaz
akcji gaśniczej z użyciem samolotu pożarniczego typu
Dromader, który dokonał precyzyjnego zrzutu wody na
płonące na pobliskim polu ognisko, a następnie popisu
strażaków z OSP Tworków, którzy zaprezentowali akcję
gaśniczą przy użyci starej sikawki ręcznej zamontowanej
na wozie konnym. Po tych wszystkich atrakcjach strażacy
i mieszkańcy wzięli udział w zabawie tanecznej, którą
zakończył pokaz sztucznych ogni.
W części oficjalnej uroczystości wzięli udział zaproszeni
goście: Posłowie Marek Krząkała i Krzysztof Gadowski
oraz reprezentant Senatora Antoniego Motyczki, Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Marian Jarosz, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec i Wójt Andrzej Kowalczyk, a także
przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rybniku, oddziałów wojewódzkiego i gminnego Związku OSP RP, rybnicki Nadleśniczy oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr Górecki, radni i sołtysi.
Obchody Jubileuszu poprzedził szereg przygotowań.
Wyremontowana został remiza OSP i przygotowano całą
uroczystość. Chciałbym w tym miejscu złożyć serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy okazali nam w tym pomoc, oraz wsparcie rzeczowe i finansowe. Szczególne
podziękowania kieruję do Pana Henryka Bugdola, właściciela firmy Lorken-Tech, Pana Jacka Czogalli, właściciela
firmy MCJ, Pana Henryka Głombicy, właściciela warsztatu lakierniczego, Panów Kazimierza Lepiarczyka i Romualda Rybarza, właścicieli firmy D-Tec, Pana Andrzeja Matuszczyka, właściciela firmy Bemat, oddziału firmy Prefrow z Czernicy, pana Przemysława Łukoszka i innych
naszych darczyńców. Wielkie podziękowania należą się
również szerokiej grupie strażaków, którzy przepracowali
społecznie wiele godzin remontując budynek remizy
i przygotowując uroczystość. DZIĘKUJĘ.
Już wkrótce na zakładce strony internetowej Gminy Gaszowice zamieszczona zostanie szersza relacja z obchodów Jubileuszu.
Szymon Korbel
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ODKRYJ TAJEMNICĘ

ZWYCIĘZCY W OPOLSKIM ZOO

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach projektu
„Wciąż wiele tajemnic do odkrycia”, realizowanego z
Programu Działaj Lokalnie VII , finansowanego przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny
„Ramża”, które odbędą się:

W dniu 17.06.2012 w Łukowie Śląskim odbyła się
Trzecia Edycja Turnieju Sołeckiego. Po dniu pełnym
rywalizacji, emocji i wysiłku dobrnęliśmy do ogłoszenia wyników. Okazało się, że ekipa z Piec była nie do
pokonania – wygraliśmy! Nagrodą – w naszym wypadku –był wyjazd 31.07.2012 do Zoo w Opolu. Wycieczka była doskonałym pomysłem dla dzieci oraz
dorosłych. Każdy znalazł coś dla siebie. Indywidualne
spacery po ogrodzie zoologicznym każdy zakończył
na pokazie karmienia uchatek, co było wartym obejrzenia widowiskiem. Całą wyprawę uwieczniliśmy
wspólnym zdjęciem przy wyjściu, gdzie wszyscy
zmęczeni ale zadowoleni, skierowaliśmy się deptakiem do autokaru. Każdy z uczestników ma pomysł
na to, gdzie pojedziemy w przyszłym roku w ramach
nagrody. Nie pozostaje nam więc nic innego jak zbierać uczestników i energię. Życzymy sobie i innym
drużynom determinacji i powodzenia.
/M./



13 września 2012 roku o godz. 18:00 w Ośrodku
Kultury w Czernicy – spotkanie, na którym postaramy się odtworzyć mapę Czernicy z dawnymi
rzemieślnikami, sklepami oraz punktami usługowymi.



25 września 2012 o godz. 18:00 w Ośrodku Kultury w Czernicy – spotkanie, dotyczące przydrożnych krzyży i kaplic

Zachęcamy do udziału w konkursie na zrobienie makiety
(technika dowolna), na której będą znajdowały się czernickie miejsca, budynki, który już nie istnieją (makiety
można składać do 30 września 2012 w Ośrodku Kultury
„ Zameczek” w Czernicy) oraz prosimy o przesyłanie na
e-mail: zamek-czernica@o2.pl lub przekazywanie osobiście podczas pogadanek zdjęć, widokówek, informacji
dotyczących tematyki spotkań.
Efektem finalnym projektu będzie Czernicki Wieczór
( październik 2012), na którym odbędzie się premiera gry
planszowej, a także pokonkursowa wystawa makiet.
Do udziału w projekcie, spotkaniach, tworzeniu makiet
serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Czernicy, gminy Gaszowice oraz okolicznych miejscowości!!!
Wspólnie odkryjemy wiele niezwykłych wspomnień,
miejsc, tajemnic.

DNI CZERNICY - PODSUMOWANIE
Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy bardzo
dziękuje, wszystkim, którzy mimo fatalnej pogody,
wspólnie bawili się na festynie zorganizowanym
w dniu 14 lipca 2012.
Na festynie zaprezentowali się młodzi artyści, którzy
spotkali się z ciepłym przyjęciem. Wielu wytrwałych
uczestników tańczyło i śpiewało wraz z Kornelią
i Leszkiem Filec, gwiazdą wieczoru zaś była grupa
ABBA'S SONG. Dla dzieci odbył się pokaz gigantycznych baniek mydlanych, malowanie twarzy i paznokci.
Niespodzianką był pokaz gaszenia samochodu przez
OSP z Czernicy. Zabawę taneczną poprowadził, jak
zwykle świetnie, DJ SEBI.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w organizację festynu. W szczególności dziękujemy:
firmie „Unister Sound”, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Czernicy oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Czernicy. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Organizatorzy

WAŻNE INFORMACJE
DLA WŁAŚCICILI NIERUCHOMOSĆI
ORAZ FIRM

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mamy wiele zapytań
mieszkańców o zmiany jakie wszystkich czekają.
Ustawodawca zgodnie z zasadą zanieczyszczający
płaci wprowadza nowe obowiązki:
1. Gmina zobowiązana została do zorganizowania
przetargu na odbiór odpadów od wszystkich mieszkańców oraz z wszystkich nieruchomości (zamieszkałych
i niezamieszkałych).
2. Planujemy, że w bieżącym roku przeprowadzone
zostanie postępowanie przetargowe i w roku 2013
przejęte zostaną obowiązki od właścicieli nieruchomości (do 01.07.2013r. odbiór odpadów na starych zasadach).
3. Właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty jaką będą wnosili na rzecz gminy
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku deklaracji to gmina naliczy wysokość
opłat w drodze decyzji administracyjnej
4. Nowością jest obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (oraz worki) na odpady przez właścicieli nieruchomości.
5. Obowiązkowo wprowadzona została segregacja odpadów u źródła i odbiór następujących frakcji: papier,
metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji.
Referat Ochrony Środowiska
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RAZEM DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W ramach wygranego przez nasze stowarzyszenie konkursu
w ramach V edycji programu AXA Wspieramy Mamy zrealizowaliśmy półroczny cykl warsztatów adresowanych do wielomam. Panie wychowujące jednocześnie kilka, czy kilkoro dzieci regularnie spotykały się w nowo wyremontowanej siedzibie
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Puchate” w Gaszowicach
oraz w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

W tym roku 50-osobowa grupa rodzin zastępczych i wielodzietnych
z powiatu rybnickiego wzięła udział w projekcie „Razem weselej II –
RZ z powiatu rybnickiego świętują Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ernst &
Young i zaangażowaniu zespołu projektowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Puchate”. W wycieczce wzięły udział cztery wielodzietne rodziny w Gaszowic w tym jedna zastępcza.

Na zajęciach warsztatowych 16 pań wskazanych przez OPS
i PCPR w Rybniku brało udział w zajęciach arteterapeutycznych
(eroterapii, platykoterapii, filmoterapii, ludoterapii, biblioterapii,
w tym i z bajkoterapii, na której wielomamy nauczyły się pisania m. in. bajek relaksacyjnych dla swych pociech). Panie w
ramach projektu były także na wieczornym babskim seansie
filmowym, co dla niektórych było nie lada wyczynem, biorąc
pod uwagę fakt, że „zatrudniły” zapracowanych mężów do opieki nad gromadą dzieciaków. Skorzystały też z usługi salonu
fryzjerskiego, salonu kosmetycznego i firmy kosmetycznej,
która zaoferowała m. in. usługi spa dla naszych niezwykłych
wielomam.

Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego świętowano na dwudniowej wycieczce integracyjnej w Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej. Współorganizatorem wycieczki było Biuro Turystyczne P.U.H.
"BOY" Organizator Turystyki i Pośredników Turystycznych. Atrakcji
było mnóstwo. Pogoda wyjątkowo dopisała, zwiedzano m.in. Krupówki, Gubałówkę, Kościół Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
Widoki zapierały dech w piersiach. Rodziny mogły oddać się też
wesołej zabawie w termach Bukowiny Tatrzańskiej.

O dobre samopoczucie wielomam dbali też terapeuta i psycholog, by niedoceniane na co dzień kobiety mogły prężniej stawiać
czoła codziennym trudnością życia.

Grupa młodzieży z naszej wsi - Gaszowice, skupiona wokół
lokalnego, małego skateparku wraz z naszym stowarzyszeniem
przez pół roku pracowała realizując projekt „Razem możemy
nauczyć się, jak wiele potrafimy osiągnąć” programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2011 –
Regionalny Konkurs Grantowy”, który realizowany jest
w Polsce przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Chłopcy
i dziewczęta w wieku 13- 16 lat przy pomocy i wsparciu koordynatora z naszego stowarzyszenia sami zaprojektowali harmonogram, plan niezbędnych zabiegów renowacyjnych na
terenie zniszczonego obiektu, uzyskali stosowne pozwolenia
i zezwolenia z Urzędu Gminy i OKiSu, sami też zakupili materiały budowlane, wykonali planowane prac e renowacyjne, a w
finale zorganizowali zawody w skatcie na nowo wyremontowanym obiekcie.

Wspaniałe wielomamy nauczyły się umiejętności, które łatwo
przekażą swoim pociechom, wzbogacając w ten sposób zaplecze
pomysłów do zabaw i poznając nowe, a jednocześnie modne
techniki nawet rękodzieła.
Między uczestniczkami zawiązały się więzi sympatii i koleżeństwa, panie wyjawiły swoje potrzeby, pragnienia, podzieliły się
troskami, ale też planami i marzeniami. Nauczyły się komunikacji wprost, mówienia szczerze o sobie i swoich problemach,
nauczyły się dbania o siebie, zaczęły dogłębnie poznawać siebie, nauczyły się sposobów radzenia sobie z trudnościami dotyczącymi ich relacji z dziećmi, dowiedziały się jak rozmawiać
z małym dzieckiem i nastolatkiem i gdzie szukać pomocy w
razie trudności z dziećmi. Przeszły przez trudne tematy życia,
by móc cieszyć się dniem dzisiejszym. Nauczyły się przydatnych umiejętności rozwijając przy okazji siebie. Wykonały swoją własną pierwszą biżuterię, zaprojektowaną oczywiście przez
siebie - biżuterię z filcu i z modeliny. Z filcu zrobiły też piękne
kwiaty - broszki oraz etui na telefon komórkowy. Poznały technikę filcowania na sucho, którą wykorzystały do wykonania
kolorowych, pięknych pisanek wielkanocnych. Mimo obaw co
do swoich zdolności artystycznych stworzyły pełne artyzmu
rysunki na szkle, nawet w wymiarze 3D. Pracowały z masami
modelarskimi typu gliniana, modelina, masa solna, z których
stworzyły m.in. anioły, drobną biżuterię. Nauczyły się decoupage, z którego powstały piękne, oryginalne wazony. Zrobiły karki
okolicznościowe, ozdoby na okno i wiele innych.
Przede wszystkim jednak podniosły swoją samoocenę!
Produkty warsztatowe można było zobaczyć po zakończeniu projektu podczas wystawy w OKiS Gaszowice. Z przebiegu zajęć powstał też krótki reportaż przybliżający społeczeństwu obraz matki
wielodzietnej, kobiety pięknej, zadbanej i utalentowanej, pełnej
miłości i pasji, który będzie można wkrótce obejrzeć na naszej
stronce internetowej.
Wielodzietność to rzadkość w dzisiejszych czasach, a jednak występuje, rozejrzyj się wkoło, może i Ty znasz rodziny wielodzietne.
Matka wielodzietna – kobieta niedoceniana, a jednak mądra, zdolna, charyzmatyczna i zaradna, kobieta pełna pasji, miłości, utalentowana, o pięknej duszy.
Stowarzyszenie Puchate

Projekt udał się w stu procentach! Uczestnicy wyprawy zintegrowali
się, wzmocnili i nabrali sił do dalszej pracy. Stowarzyszenie Puchate

WIELE POTRAFIMY OSIĄGNĄĆ

Młodzi ludzie decydowali o całym kształcie projektu, mieli
wpływ na każdym etapie jego realizacji. Sami decydowani
na drodze burzliwych dyskusji, co i kiedy robić oraz kto weźmie odpowiedzialność za poszczególne etapy prac.
„Praca przy tym projekcie była dla mnie prawdziwą przyjemnością. Cudownie było obserwować młodzież, która z każdym
spotkaniem coraz bardziej wierzyła we własne możliwości,
rozwijała się i była z siebie dumna. Po tych sześciu miesiącach
wspólnej pracy w mojej głowie powstał zupełnie inny obraz
młodzieży z Gaszowic. Jest to młodzież ambitna, cudowna,
pełna zaangażowania, z nieodpartą chęcią rozwijania własnych
pasji i zainteresowań. Pomimo tego, że projekt dotyczył głównie skateparku i związanego z nim sposobu spędzania wolnego
czasu, miałam okazję poznać kilku młodych gitarzystów, modelarzy, a nawet autorów muzyki, fotografów czy rzemieślników, którzy wykonują własne instrumenty, pojazdy, a przy
tym pomagają rodzicom przy pracy w gospodarstwach domowych. Jestem bardzo dumna z tego, że ich znam. Mam też
nadzieję, że nasza znajomość będzie się rozwijać.... może podczas realizacji kolejnego wspólnego projektu” - skomentowała
koordynator projektu, nasza koleżanka - Agnieszka Najduch.
Stowarzyszenie Puchate
Od redakcji: Cieszymy się, że na terenie naszej gminy są osoby chętne do pracy społecznej i poświęcenia swojego wolnego czasu na rzecz
dobra wspólnego.
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II WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
NA ORLIKU W PIECACH
W piątek 27.07.br. na orliku w Piecach odbył się II Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" w kategorii open.
W rozgrywkach wystartowało 6 drużyn: "Imperium",
"Alcofans", "Hajery", "Zielone orły", "CCCP" i drużyna Policji. Dla startujących drużyn przygotowano dyplomy oraz
puchar dla zwycięzców. Czekały również nagrody indywidualne ufundowane przez Wójta p.Andrzeja Kowalczyka oraz
Prezesa GUKS '' LIDER '' p.Mariusza Gawliczka. W turnieju
rywalizowała młodzież oraz dorośli z naszej gminy oraz okolic. Po ponad 4 godzinach emocjonującej walki, ale w duchu
fair-play wyłoniono zwycięzców wakacyjnej imprezy.
Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniono napoje, a najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.
Klasyfikacja końcowa:
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Z K ALENDARZA W ÓJTA
W sierpniu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
- 4 sierpnia— Święto Gaszowic,
- 6 sierpnia— spotkanie organizacyjne związane z obchodami
100-lecia OSP Gaszowice,
- 10 sierpnia— spotkanie z Komendantem Policji Miejskiej,
- 20 sierpnia— spotkanie z Sołtysami,
- 25 sierpnia — udział w obchodach 100-lecia OSP Gaszowice,
- 26 sierpnia— udział w Dożynkach Powiatowych w Palowicach
- 27 sierpnia— podpisanie umowy na dofinansowanie projektu
dofinansowującego organizację półkoloni letnich.

Rozpoczynamy rok szkolny !!!

I miejsce ''Imperium" w składzie: Adrian Czogała, Kamil
Gawlyta, Dawid Machoczek, Zbigniew Dyczka, Mateusz
Gawliczek, Grzegorz Dziamałek;

Gimnazjum Piece - godz. 9.15

II m "Hajery",

SP Czernica - godz. 9.00

III m ''CCCP",

SP Szczerbice - godz. 9.00

SP Gaszowice - godz. 10.00

IV m ''Alcofans",
V m "Zielone orły",
VI m Policja.
Nagrody indywidualne:
Najlepsza zawodnik - Piotr Berger (drużyna''CCCP'')
Najlepszy bramkarz - Jacek Szczyra (drużyna''Alcofans'')
''Król strzelców'' - Grzegorz Dziamałek (drużyna '' Imperium'')
Koordynatorem całej imprezy był animator Orlika p.Iwona
Wolnik.

KOSZENIE OBOWIĄZKOWE
W związku z licznymi monitami mieszkańców, dotyczącymi występowaniem zwiększonej ilości lisów i żmij na
terenie naszej gminy tutejszy Urząd Gminy informuje
mieszkańców o powinności okresowego porządkowania
swoich nieruchomości.
Szkodniki te dzięki sprzyjającym warunkom (tj. wysokiej roślinności, niewykoszonej łące) szybciej zwiększają wielkość swojej populacji, oraz obszar swojego występowania, co w najbliższym czasie może stać się uciążliwe dla nas samych.

Kolejny raz przypominamy, że przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe. Mieszkańcy którzy jeszcze nie
wykonali przyłączy mogą spodziewać się kontroli Straży
Miejskiej. Niezastosowanie się do przepisów ustawy, podlega karze grzywny.

Przypominamy, iż każdy właściciel, bądź zarządca nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w czystości i porządku poprzez realizację obowiązków określonych w ustawie, jak również poprzez jej
wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi itp. Jednocześnie zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych itp. Kto narusza zakaz podlega karze aresztu lub grzywny.

Wszystkich informacji dotyczących realizacji podłączeń
kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik, ul.Pod Lasem 62.

Nad prawidłowością stosowania się do przepisów czuwa
STRAŻ GMINNA.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Ochrony
Środowiska tutejszego Urzędu Gminy (pokój 03, parter
środkowe wejście do budynku Urzędu) oraz na stronie internetowej PWiK Rybnik.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ROWÓW

OBOWIĄZKOWE PRZYŁĄCZANIE SIĘ
DO KANALIZACJI

Urząd Gminy otrzymuje comiesięczne zestawienia wykonanych przyłączy kanalizacyjnych. Właściciele nieruchomości unikający przyłączenia się do kanalizacji, powinni liczyć się z możliwością kontroli z zakresu opróżniania
zbiorników bezodpływowych.

Obfite opady deszczu powodują, że coraz częściej
pojawiają się problemy z drożnością urządzeń odwadniających tj. rowów melioracyjnych, cieków wodnych. Przypominamy, że za stan rowów melioracyjnych odpowiadają właściciele nieruchomości oraz
zainteresowane strony na terenie których znajduje się
dane urządzenie.
Referat Ochrony Środowiska

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - Drużyna z Piec na wycieczce w Opolu,
2 - Projekt „Wspieramy Mamy”, 3, 4 - remontowany skatepark w Gaszowicach, prawa strona: 5 - Dni Czernicy, 6 - obchody 100-lecia OSP Gaszowice

Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2,

44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 43 27 140
E-mail:
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