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RZĄDOWY PROGRAM
"OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje,
iż przyjmuje wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek dla
rodzin z minimum trójką dzieci. Program skierowany jest do
rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg jest Karta Dużej Rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu
członkowi rodziny. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się
rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku,
gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:
1) w przypadku rodziców/ małżonków dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia –
akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia –
dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze
szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o
umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej,
pok. 22, tel. 32 4327159. Wykaz uprawnień przysługująNa zdjęciach, od góry: 1 - Chór Bel Canto podczas występu w cych rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie
Lyskach, 2 - Laureaci konkursu o bezpieczeństwie w pracy, www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża rodzina”. OPS
3 – Najlepsi uczniowie gimnazjum nagrodzeni przez przedstawicieli Urzędu Gminy.
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INFORMACJE O NUMERACH KONT
BANKOWYCH
W związku z wdrożeniem płatności masowych Urząd
Gminy Gaszowice wyjaśnia jak należy uiszczać opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sołtysi
poszczególnych sołectw dostarczają informacje o indywidualnym koncie bankowym (z kodem kreskowym) na
który należy uiszczać w/w opłatę. Wpłat można dokonywać poprzez zlecenie stałe, internetowo, polecenie przelewu lub na poczcie. Chcąc dokonać wpłaty na poczcie
lub w banku poprzez polecenie przelewu (do tej pory
w książeczkach wpłat) pomocna będzie informacja dostarczona przez sołtysa. Wówczas osoba przyjmująca
wpłatę wprowadza wszystkie potrzebne informacje.
Osoba wpłacająca musi jedynie wskazać kwotę, jaką
chce uiścić z tego tytułu i którego okresu dotyczy (np.
miesiąc sierpień lub kwartał III).
W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana bez wskazania okresu którego dotyczy organ podatkowy księguje
wpłatę na bieżące należności, a w razie istnienia zaległości na najstarszą z nich.
Jednocześnie informuje się, że w okresie przejściowym,
wpłaty dokonane na ogólny, dotychczasowy rachunek
bankowy urzędu są księgowane jak do tej pory.
Przykładowe polecenie przelewu:
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ŻE 20 CZERWCA BR. UPŁYNĄŁ KOLEJNY KWARTALNY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA

PRZYPOMINAMY,

ŚMIECIOWA”).
WORKI DO SEGREGACJI ODPADÓW
Przypominamy o obowiązku zawiązywania i zabezpieczania
przed opróżnieniem worków do segregacji, w których wystawiane są przez mieszkańców odpady komunalne podczas odbioru.
SPRAWDŹ I ROZWIJAJ SWOJE ZDOLNOŚCI MUZYCZNE
Zapisz się do Ogniska Muzycznego od nowego roku szkolnego
na lekcje gry na gitarze fortepianie i keyboardzie. Zajęcia odbywają się w Przedszkolu w Czernicy.
W miłej i bezstresowej atmosferze uczniowie wprowadzani są
w tajniku wiedzy muzycznej, biorą udział w koncertach, a na
zakończenie roku szkolnego otrzymują świadectwa promocyjne. Zobacz: www.somrybnik.pl
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CZERNICY
Biblioteka Publiczna w Czernicy wraz ze Szkołą Językową
English For You ogłasza zapisy na rok szkolny 2014/2015.
Oferujemy kursy języka angielskiego dla maluchów w wieku
3-6 lat, dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. Zajęcia będą
odbywać się w Bibliotece Publicznej w Czernicy przy ul. Wolności 41. Szczegóły na www.e4u.edu.pl lub pod numerami
telefonów: 692 480 863, 607 631 979. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w bibliotece bądź pod w/w numerami telefonów.

Gdzie w miejsce X każdy wprowadza swoje indywidualne numery zamieszczone w informacji.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
W związku z wygaśnięciem mandatu senatorskiego Bolesława Piechy, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego, Prezydent Bronisław Komorowski zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP. Datę wyborów wyznaczono na dzień 7 września 2014 roku.
Szczegółowe informacje na temat wyborów zamieszczone są
na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Gaszowice (bip.gaszowice.pl, w zakładce wybory).
GCI

ZAPROSZENIE
Jednym z tematów do omówienia podczas sesji Rady Gminy
Gaszowice, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r.
o godz.16.00 w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach
przy ulicy Rydułtowskiej 7 jest: „Informacja na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy”. W związku
z powyższym zapraszam przedsiębiorców z terenu gminy na
sesję w celu przedstawienia swojej działalności lub problemów
które Was dotykają.
Przewodniczący Rady,
mgr inż. Piotr Górecki
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GÓRY ŚMIECI i ciągle rosną ...

ŚWIADECTWO Z PASKIEM DLA CHÓRU „BEL CANTO”

W związku przejęciem przez gminę obowiązku zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości możemy już po roku funkcjonowania systemu stwierdzić, że ustawa spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez
mieszkańców. Zauważyliśmy, że zdarzają się bardzo rzadkie
przypadki podrzucania śmieci do lasów lub do rowów. Jeżdżąc po terenie gminy możemy stwierdzić, że jest czyściej co jest dużym sukcesem. Przecież i tak każdy musi wnieść
opłatę za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy. Niestety są też minusy. Aktualnie nasi mieszkańcy ciągle czyszczą
piwnice i strychy z nagromadzonych przez lata odpadów.
Firma wykazała nam następujące ilości odbieranych odpadów w I półroczu 2014 roku (wartości zostały zaokrąglone
do pełnych ton):

Minęło pracowite półrocze dla chóru „Bel Canto”. Choć to
tylko połowa roku 2014, to można powiedzieć sukces gonił
sukces. Aby te słowa nie pozostały bez pokrycia, przedstawię parę przykładów. Chór uczestniczył w licznych koncertach, występach, uroczystych Mszach Św. W miesiącu
kwietniu br. nie zapomniał o 9 rocznicy śmierci błogosławionego Jana Pawła II oraz dziękował za dar kanonizacji
już świętego Jana Pawła II. Śpiewał dla matek i naszych
seniorów, dla chorych w przyszpitalnej kaplicy w Rybniku
– Orzepowicach. 8 maja br. chór gościł w czernickim kościele na drugim koncercie pt. „U źródeł sławy” poświęconym naszemu wybitnemu kompozytorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Na koncercie obok rodziny i przyjaciół, był obecny premier pan Jerzy Buzek, któremu występ
naszego chóru bardzo się podobał. Już anegdotką stało się
Jego pytanie, „czy chór został wypożyczony z Katowic”?
Drugim wielkim osiągnięciem był występ chóru na V Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O Salutaris Hostia” w Katowicach Piotrowicach. Nasz chór „Bel Canto” w tym prestiżowym konkursie, w kategorii chórów mieszanych zdobył
I-sze miejsce. Jurorzy jak i słuchacze z innych chórów byli
pełni uznania dla naszego bardzo trudnego repertuaru oraz
doboru tematycznego pieśni. W naszym wykonaniu wybrzmiały dźwięki Franciszka Liszta, Józefa Franciszka
Anerio, Henryka Mikołaja Góreckiego i innych. W tym
miejscu chylimy czoła przed p. dyrygentem Januszem Budakiem, który obdarzył nas zaufaniem, że z takimi utworami pod jego kierownictwem, damy sobie radę. Ostatnim
występem tego półrocza był udział w II Konkursie Pieśni
Chóralnej im. Czesława Prudla, organizowanym przez
Wójta Gminy w Lyskach. Chór „Bel Canto” Gaszowice
zajął główną nagrodę Grand Prix. Jury konkursu oceniało:
intonację, emisję, interpretację, dobór repertuaru, stopień
trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz
artystyczny. Długo by jeszcze pisać, ale że to wakacje tak
i czytelnicy lubią krótsze artykuły. W miesiącu lipcu chórzyści odpoczywają - leczą gardła, nabierają kolorów i sił
na dalsze powakacyjne występy.
Cześć Pieśni – Chórzystka

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1513,
- Inne odpady nieulegające biodegradacji - 30,
- Tworzywa sztuczne - 2,
- Opakowania ze szkła - 135,
- Opakowania z tworzyw sztucznych - 95,
- Opakowania z papieru i tektury - 24,
- Odpady wielkogabarytowe - 43,
- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych - 58,
- Odpady ulegające biodegradacji - 101.
Ogólna masa odebranych odpadów w I półroczu 2014r. wynosi ponad 2000 ton.
Firma w ramach systemu odebrała 89680 worków z odpadami zbieranymi selektywnie.
Najbardziej jednak zastanawia nas fakt bardzo dużej ilości
odpadów zielonych. Gdy wdrażaliśmy ustawę mieszkańcy
mówili nam, że odbiór odpadów zielonych to przesada z
naszej strony, ponieważ mieszkamy na wsi i z tymi odpadami problemów nie ma. Jest to jednak obowiązek ustawowy i
nie mogliśmy zrezygnować z tej grupy odpadów. Dziś jednak miesięczna ilość odpadów zielonych to od 40 do 60
ton. Zastanawia nas co się działo z tymi odpadami do połowy ubiegłego roku. Przejeżdżając w dzień odbioru odpadów zebranych selektywnie widzimy, że przed prawie każdym budynkiem wystawionych 3-5 worków, a zdarzają się
budynki w których wystawiane jest i 20 worków. Te nieruchomości kontrolowane są przez pracowników Urzędu oraz
Straż Miejską. Ponadto prawie przez każdym domem stoją
dwa kosze. Kiedyś był to jeden kosz i 1 lub 2 worki. Tak
zwiększona ilość powoduje, że niestety zaczyna nam brakować pieniędzy na funkcjonowanie systemu. Dziwi nas fakt,
że w sąsiednich gminach - Jejkowicach czy Lyskach można
zobaczyć, że wystawia się po 1 worku z odpadami selektywnie zebranymi, a odpady zielone są kompostowane przez
właścicieli nieruchomości. W naszej gminie właściciele nieruchomości oświadczają nam, że zlikwidowali kompostowniki, bo przecież jak się płaci to trzeba to wykorzystać. Musimy pamiętać o tym, że środki pochodzące z opłat przezna-

czone na zapłatę faktur do firmy odbierającej odpady są
niewystarczające i aktualnie dokładane są środki z budżetu gminy. Jeśli w najbliższych miesiącach sytuacja nie
ulegnie zmianie, to możemy się spodziewać podwyżek
stawek, czyli zrównanie ich do poziomu 10 zł od każdego mieszkańca. Jeśli Rada Gminy nie podejmie uchwały
o podwyżkach to zapewne wprowadzone zostaną limity
(szczególnie na odpady zielone). Tym bardziej, że właściciele koszą ogrody przydomowe, łąki i oddają te odpady w ramach systemu. Skoszona trawa i liście z terenów
rolnych nie wchodzą w system. Najprościej można wytłumaczyć, że każdy z nas może oddać odpady z części
„B”( budowlanka) zgłoszonej w deklaracji podatku od
nieruchomości. Odpady z pozostałej części nieruchomości można powiedzieć, że są po prostu „podrzucane do
systemu” i wszyscy za to płacimy. Jeśli ktoś nie jest pewien z jakiej części nieruchomości może oddawać odpady zielone powinien sprawdzić swoją decyzję podatkową
lub skontaktować się z Referatem Podatków Urzędu
Gminy.
Referat Ochrony Środowiska
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ORTOGRAFICZNA CORRIDA, CZYLI WALKA Z
BYKAMI
Od dziesięciu lat w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach
odbywa się konkurs ortograficzny, który ma na celu m.in.
podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych
i interpunkcyjnych uczniów oraz uwrażliwienie na piękno
języka ojczystego.
W tym roku młodzież zmagała się z ortografią podczas
trzech etapów. Do pierwszego, który polegał na napisaniu
dyktanda, przystąpiło trzydziestu uczestników. Półfinał i
finał konkursu obejmował zadania sprawdzające znajomość
reguł ortograficznych i polegał na rozwiązaniu testu ortograficznego. Pierwsze miejsce i TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 otrzymała
KLAUDIA PYPEĆ. Drugie miejsce zajęła Martyna Mielimonka, a trzecie - Aleksandra Lazar.
Do konkursu zaprosiłam również Rodziców i Nauczycieli,
którzy zmierzyli się z ortografią podczas pisania dyktanda.
TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII WŚRÓD RODZICÓW
zdobyła Pani Beata Obiegała, zaś TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII WŚRÓD NAUCZYCIELI otrzymała Pani Barbara Widawska.
Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie nagród – bilety
do kina – dla zwycięzców oraz słodyczy dla uczestników
pierwszego etapu konkursu. Podziękowania dla opiekunów
świetlicy za słodkie upominki dla wszystkich finalistów.
Wszystkim uczestnikom ORTOGRAFICZNEJ CORRIDY
gratuluję doskonałej znajomości ortografii.
ORGANIZATOR KONKURSU, Beata Małek
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W OBIEKTYWIE

Pod takim hasłem został zorganizowany konkurs fotograficzny
wśród uczniów Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach. Organizatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy, współorganizatorami - Pani Ewa Pitera - członek Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB,
reprezentująca firmę: Biuro Doradczo – Organizacyjne BHP Rybnik oraz Pani Beata Małek – nauczyciel Gimnazjum im. Ziemi
Śląskiej w Piecach. Celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, podnoszenie świadomości, potrzeba dbania o bezpieczeństwo i zdrowie teraz oraz w przyszłości, skierowanie uwagi uczestników konkursu na potencjalne
zagrożenia występujące w otoczeniu (w środowisku pracy i nauki).
W rywalizacji wzięło udział czternastu uczestników, którzy wysłali do organizatorów ponad 40 prac. Jury przyznało 3 nagrody
główne i 6 wyróżnień.
Nagrody główne otrzymały: Sara Chrószcz, Daria Kasprzak, Nikola Szymańska.
Wyróżnienia otrzymali: Karolina Cichy, Sara Chrószcz, Marek
Gaszka, Kacper Kłosek, Patrycja Łata, Klaudia Pypeć.
Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród laureatom odbył
się 29 maja 2014 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach.
Podczas uroczystości obecna była Pani Marta Derlicka reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W imprezie wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymali nagrody i dyplomy, twórcy prac wyróżnionych – upominki i
dyplomy, zaś pozostali uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.
Beata Małek
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NA SCENIE
Realizacja szkolnego projektu edukacyjnego NA SCENIE
pozwoliła grupie gimnazjalistów inaczej spojrzeć na teatr. Już
od początku roku szkolnego 2013/2014 pierwszoklasiści zaangażowali się w prace. W październiku wystawili program
„Szkolne Czytanie Fredry” dla rówieśników. Z kolei inscenizacja bożonarodzeniowa „Zimowych opowieści” była inicjatywą uczniów, którzy zaproponowali przedstawienie dla
przedszkolaków. Był także występ dla szóstoklasistów w ramach „Dnia otwartego w gimnazjum”.
Uczniowie podczas realizacji projektu nie tylko występowali
przed publicznością. Obejrzeli dramat „Romeo i Julia”, musical „Wśród bogów Olimpu” w wykonaniu aktorów teatru Cracovia oraz przedstawienie edukacyjne „Uczyń mnie drzewem” w czasie szkolnych rekolekcji. Wyjazd na spektakl
„Piękna i Bestia” do Śląskiego Teatru Lalki i Aktora
ATENEUM w Katowicach był kulminacją wydarzeń kulturalnych. Młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych, a
podczas wizyty w pracowni lalek spotkała znaną scenografkę
o międzynarodowej sławie. Pani Eva Farkašová ofiarowała
nam swoje szkice do najnowszego przedstawienia dla dzieci
„Krawiec Niteczka” i wpisała się do kroniki koła polonistycznego. Gimnazjaliści nie tylko poznali tajniki wykonywania
lalek, ale i miejsce, gdzie powstaje scenografia do sztuki.
Ostatnim etapem prac były prezentacje multimedialne związane z teatrem wykonane przez uczniów.
Grupa młodzieży realizująca ten projekt w roku szkolnym
2014/2015 weźmie udział w ogólnopolskim programie
„KULTHURRA! Zajęcia artystyczne w szkole” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Więcej informacji na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/
kulthurra/news/wyniki-kulthurry-edycja-ogolnopolska
opiekun grupy realizującej projekt, Beata Małek
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

27 czerwca br. uczniowie klas
trzecich Gimnazjum im. Ziemi
Śląskiej w Piecach pożegnali
mury szkoły. Uroczystość odbyła
się na sali gimnazjum, gdzie po
wzruszającym programie artystycznym nastąpiło wręczenie
nagród, wyróżnień oraz dyplomów. Nagrodę specjalną dla najlepszego ucznia w tym roku
szkolnym otrzymała uczennica
klasy 3b Klaudia Pypeć (na zdjęciu). Średnia ocen na jej świadectwie wyniosła 5,4. Nagrody otrzymali najlepsi sportowcy,
podsumowano wiele konkursów. Gratulujemy i życzymy trzecioklasistom dostania się do wymarzonej szkoły a wszystkim
udanych wakacji!!
Gimnazjum

DOŻYNKI GMINNE,
31 SIERPNIA 2014 r.
ŁUKÓW ŚLĄSKI
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ
kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w
dniu 21 listopada 2014 r. Zatem wybory zarządzone muszą
zostać na dzień 16 listopada 2014r.
Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes
Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin.
Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na
zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.
Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ wyborczy, tj.
przez Państwową Komisję Wyborczą lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że
komitet wyborczy może wykonywać czynności związane ze
zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.
Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może
podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub
list kandydatów na radnych (np.: zbierać podpisów poparcia
dla list kandydatów na radnych) oraz nie może gromadzić ani
wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.
Kandydata na wójta można zgłosić nie później niż do godz.
24.00 w dniu 17 października 2014 r. – przypomina PKW.
Do 7 października br. można natomiast zgłaszać listy kandydatów na radnych. Oficjalnie premier jeszcze nie zarządził
wyborów to już wiadomo, że odbędą się one 16 listopada br.
PKW przedstawiła obecnie obowiązujące zasady i terminy
zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych gmin, powiatów i województw.
Komisja wyjaśnia, że kandydat na wójta może kandydować
w wyborach na wójta tylko w jednej gminie (art. 472). Kodeks wyborczy nie zakazuje natomiast jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta w tej samej lub innej gminie.
Dopuszczalne jest także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na
radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy
prawa (art. 383 § 1 pkt 6). PKW przypomina, że kandydatem
na wójta może być obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który:
-najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat,
- jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin
na obszarze Polski.
Z przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika natomiast
obowiązek zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie zgłoszony.
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CROSOWE MISTRZOSTWA POWIATU RYBNICKIEGO
Dnia 24.09.2014 r. odbędzie się wyścig crossowy na boisku
szkolnym Szkoły podstawowej w Czernicy. Celem wyścigu
będzie pobudzenie ducha rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży. W programie zawodów nie zabraknie pokazowego wyścigu licencjonowanych zawodników oraz uroczystego wręczenia nagród i pucharów. Startujący powinien
posiadać strój sportowy, kask rowerowy, sprawny rower,
4 agrafki do przypięcia numeru sportowego. Początek zawodów o godz. 10.00 .
Zgłoszenia zawodników do startu należy dokonać do dnia
21.09.2014 r. na adres : dariuszskupien@wp.pl.
Szczegółowy regulamin imprezy dostępny jest u organizatora. Organizatorami są: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Feniks Czernica oraz Szkoła Podstawowa w Czernicy.
Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Rybniku.

Z kolei kandydatem na radnego może być osoba (obywatel
polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem
polskim) mająca prawo wybierania w tych wyborach i która:
- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
- stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje
(art. 11 § 1 pkt 5). Z przepisów Kodeksu wyborczego nie
wynika natomiast obowiązek zamieszkiwania na obszarze
okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony;
- jest wpisana do stałego rejestru wyborców właściwego dla
danej gminy.
PKW wskazuje, że kandydat na radnego może jednocześnie
kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być
zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów (art. 370 § 2 i art. 425 § 4).
Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej
gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 24.00
w dniu 7 października 2014 r. Lista kandydatów powinna
być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze
okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych (art. 427 § 1 pkt 1). Wyborca może udzielić
poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego
poparcia nie może wycofać (art. 427 § 2).
PKW zaznacza, że wszystkie czynności wyborcze, w tym
związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów. Premier
powinien to uczynić nie wcześniej niż na cztery miesiące i
nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji rad,
czyli między 21 lipca br. a 21 sierpnia br.
Szczegółowe informacje, obwieszczenia i zarządzenia dotyczące wyborów samorządowych znajdują się na stronie
internetowej PKW, pod adresem: http://pkw.gov.pl/2014%
20kat%20samorzad/informacje-ogolne.html

WYBORY DO RAD GMIN
W OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH

w gminach i nie obejmują wyborów do rad miasta na prawach
powiatu, do rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich.

Wybory do rad gmin przeprowadzają gminne komisje wyborPo raz pierwszy, zgodnie z nowym Kodeksem wyborczym,
cze oraz obwodowe komisje wyborcze. Zgodnie z dyspozycją
16 listopada 2014 r. w wyborach samorządowych radni w
zawartą w art. 414 Kodeksu wyborczego, „radni są wybierani
gminach zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych.
w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych
W wyborach samorządowych VII kadencji po raz pierwszy kandydatów”, a „o wyborze na radnego rozstrzyga liczba
mają zastosowanie przepisy ustawy z 5 stycznia 2011 r. – ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydaKodeks wyborczy. Tym samym dołączyliśmy do grupy tów” (art. 415 Kodeksu wyborczego). „W każdym okręgu
państw, tj. Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej
i innych, które od dawna mają ordynację wyborczą opartą na miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego” (art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego). Oznacza to, że jeden
jednomandatowych okręgach wyborczych.
okręg wyborczy będzie miał wyłącznie jednego radnego w
Podział na okręgi wyborcze następuje według jednolitej norradzie gminy, który uzyska największą liczbę głosów w tym
my przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby
okręgu.
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do
danej rady. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym
się przez jednolitą normę przedstawicielstwa, aby ustalić i tylko wyłącznie z jednej listy kandydatów zgłoszonej przez
całkowitą liczbę mandatów. Liczba okręgów wyborczych komitet wyborczy.
uzależniona jest od liczby radnych wybieranych w danej
Głosując na określonego kandydata w wyborach do rady gmigminie. Sposób ustalenia liczby radnych wchodzących w
ny wyborca na karcie do głosowania stawia znak „x” obok
skład danej rady został określony w ustawie z 8 marca 1990
nazwiska wybranego przez siebie kandydata (obok wyłącznie
r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Zgodnie z art. 17
jednego nazwiska).
u.s.g., liczbę radnych określa się na podstawie liczby mieszkańców gminy. Właściwym organem, który ustala liczbę Za wybranych w danym okręgu wyborczym uważa się kandyradnych wybieranych do rad zgodnie z art. 373 § 1 Kodeksu datów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie
wyborczego, jest wojewoda. Wojewodowie liczbę radnych oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kanwybieranych do danych rad ogłaszają w wojewódzkich dydatów otrzyma równą liczbę głosów uprawniającą do uzydziennikach urzędowych. Zarządzenie w tej sprawie powin- skania mandatu, o wyborze decyduje większa liczba obwono być podane do publicznej wiadomości na cztery miesiące dów, w których kandydaci otrzymali największą liczbę głosów, a gdyby i liczby obwodów były równe, rozstrzyga losoprzed upływem kadencji rad, czyli do 21 lipca 2014 r.
wanie przeprowadzone przez gminną komisję zgodnie z tryZgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr OGbem określonym przez Państwową Komisję Wyborczą (art.
BR.0007.7.40.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w Gminie Ga443 Kodeksu wyborczego).
szowice obowiązuje podział na 15 jednomandatowych okręWyniki głosowania oraz wyniki wyborów w okręgach wyborgów wyborczych (mapa poniżej).
czych podaje do publicznej wiadomości gminna komisja wyW wyborach do rad gmin w okręgach jednomandatowych
borcza poprzez ich wywieszenie w swojej siedzibie w miejscu
obowiązywać będzie zasada ordynacji większościowej, czyli
dostępnym dla wyborców. Również gminna komisja wybortaka, w której w każdym okręgu wyborczym mandat otrzyma
cza wydaje wybranym radnym zaświadczenia o ich wyborze.
wyłącznie jeden kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Jest to najprostszy
system wybierania radnych.
Wybory do rad są powszechnie, równe, bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym.
Jednomandatowe okręgi
wyborcze w wyborach
samorządowych dotyczą
wyłącznie wyborów rad
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