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ZMIANA ZASAD ODBIORU
ODPADÓW ZIELONYCH
Informujemy, że zgodnie ze zmianą
uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, został
zmieniony sposób odbierania odpadów
zielonych z terenu Gminy Gaszowice.
Zgodnie z nowo obowiązującymi zasadami odpady zielone będą odbierane zgodnie
z harmonogramem z nieruchomości w ilości dwóch worków przy każdorazowym
odbiorze, a w przypadku, gdy ilość odpadów zielonych będzie większa niż wskazana powyżej, odpady będą odbierane nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przy ul. Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach, jeden raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 7:00 do 15:00.
W dniach odbioru odpadów zielonych
przy zakładzie komunalnym będzie ustawiony kontener, do którego będzie można
wrzucić większą ilość odpadów zielonych.
Do kontenera powinny trafiać tylko i wyłącznie odpady zielone bez worków.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Ref. Ochrony Środowiska
Na zdjęciu uczestnicy czernickich półkolonii.
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Na podstawie art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty z
dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Wójt Gminy Gaszowice informuje, że wnioski dotyczące stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice (art. 90f ustawy) można składać do 15 września
2014r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Gaszowicach, ul. Rydułtowska 8. Preferowany termin składania wniosków w dniach 1‑15.09.2014r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456,00 zł z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 w ust.
3-13 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).
Druki wniosków wraz z kompletem załączników
(objaśnienia, informacje, wzory) można pobierać w GZOSiP od 18 sierpnia 2014r. Wnioski do pobrania są również
na stronie: www.gaszowice.pl
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ŻE 20 WRZEŚNIA BR. UPŁYWA KOLEJNY KWARTALNY TERMIN DOKONANIA ZAPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI (TZW.„OPŁATA

PRZYPOMINAMY,

ŚMIECIOWA”).
WŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW
Otrzymujemy coraz więcej sygnałów od firmy odbierającej
odpady komunalne o nieprawidłowo prowadzonej segregacji
odpadów. Pracownicy Naprzodu mają prawo nie odbierać worków i pojemników, w których znajdują się niewłaściwie
umieszczone odpady. Przypominamy także o obowiązku zawiązywania i zabezpieczania przed opróżnieniem worków do
segregacji, w których wystawiane są przez mieszkańców odpady komunalne podczas odbioru.
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

W miesiącu wrześniu br. przeprowadzana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych. Odpady należy
wystawić przed posesję zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w GZOSiP –
tel. 32 430 55 84.
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 niedzielę 7 września 2014 roku.
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00 - 21.00.
Nr
obwodu

1

2

Granica obwodu
Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna, Jerozolimska, Podleśna, Rybnicka, Rydułtowska,
Zielona, Kolejowa, Stawowa, Wiejska od nr
1-29, parzyste od nr 32-68.
Sołectwo Gaszowice: ul. Dołki, Klasztorna,
Leśna, Rudzka, Sumińska, Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr 3159A i od nr 70-128.

3

Sołectwo Piece.

4

Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego,
Cmentarna, Księdza Alberta Büchlera,
Nowa, Piaskowa, Rybnicka, Stara, Jerozolimska, Leśna, Sumińska.

5

Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna, Krótka,
Łączna, Radoszowska, Szkolna, Fabryczna,
Górska, Polna.

6

Sołectwo Czernica.

7

Sołectwo Łuków Śląski.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
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
Szkoła Podstawowa
im. Zygmunta Biernackiego
ul. Szkolna 6, Szczerbice
Szkoła Podstawowa
im. Zygmunta Biernackiego ul. Szkolna 6,
Szczerbice
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja
Góreckiego ul. Wolności
41, Czernica
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja
Góreckiego ul. Wolności
41, Czernica

KOMUNIKAT SOŁTYSA PIECE
III ratę podatku od nieruchomości można opłacić w Świetlicy
w Piecach w dniach 11 i 12 września (czwartek i piątek) oraz
15 (poniedziałek) września 2014 w godzinach 9.00-11.00 oraz
15.00-17.00.
G.O.
AKTUALIZACJA DEKLARACJI
Zmianę danych w deklaracji „śmieciowej” dotyczącą np. liczby
osób zamieszkujących nieruchomość z powodu urodzenia
dziecka, zgonu, zmiany danych adresowych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić w Urzędzie Gminy składając nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Zmianę zgłaszamy poprzez ponowne wypełnienie deklaracji. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nalicza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
GCI
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WAKACYJNA PRZYGODA
Minął kolejny rok szkolny. Po trudach nauki nadszedł wreszcie czas na upragniony wypoczynek. A
co się z tym wiąże oczywiście półkolonie. Tak więc
od 07.07.2014r. do 11.07.2014r. Szkoła Podstawowa w Szczerbicach zapewniła swoim uczniom szereg atrakcji. Pogoda tego lata była wprost wymarzona, słonecznie i gorąco. Na takie warunki atmosferyczne najlepszy jest, jak wiadomo basen. Wodne
zabawy sprawiły, iż czuliśmy się wspaniale. W tak
dobrych nastrojach zawitaliśmy do Inwałdu. A tutaj,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zwiedziliśmy najpiękniejsze oraz najważniejsze zabytki kultury światowej. Kolejna przygoda czekała na nas w
Taakiej Rybie, gdzie uczniowie zgłębiali tajniki
wędkarstwa i do woli oddali się tej pasji. Znów też
doświadczyliśmy magii, którą stwarzają półkolonie.
Mianowicie odbyliśmy podróż w czasie do epoki
dinozaurów. Tą wyjątkową przygodę umożliwił
nam pobyt w Jura Parku Krasiejów. Ostatnią stacją
na tegorocznej wakacyjnej trasie była Brenna. Pobyt
nad rzeką, zabawy i rozgrywki sportowe zakończyły
letnie półkolonie. Nie da się ukryć, że program obfitował w wiele ciekawych atrakcji. Za tak interesujące zagospodarowanie wolnego czasu dziękujemy
kierownikowi półkolonii pani Gabrieli Krakowczyk,
a także nauczycielom sprawującym opiekę:
Agnieszka Chowaniec, Bernadeta Chowaniec, Justyna Gawrońska, Bogdan Langer, Aleksandra
Walkowicz, Iwona Witkowska. Za wsparcie naszego projektu dziękujemy także Wójtowi Gminy Gaszowice oraz panom Mieczysławowi Szymik, Andrzejowi Cieślok, Marianowi Procek. Kiedy spadnie pierwszy liść, to już będzie września blask. Czas
do szkoły plecak, książki tylko wspomnienia pozostaną w nas.
A.Ch.
SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA
Przed wyrzuceniem:
· butelki plastikowe opróżnij, zgnieć i zakręć,
· puszki, kartony po mleku i sokach opróżnij i zgnieć,
· nie tłucz szkła przed wyrzuceniem,
· zdejmij nakrętki i pokrywki ze szklanych butelek i słoików,
· z papieru usuń zszywki i inne metalowe i plastikowe części,
· poskładaj kartony i tekturę,
· z odpadów biodegradowalnych możesz zrobić kompost.
Palenie śmieci w domowych piecach i kominkach jest zabronione. Pracownicy Urzędu Gminy mogą przeprowadzić kontrole prawidłowej segregacji śmieci.
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OGŁOSZENIE SAMORZĄDOWCÓW
Z CZERNICY
Radni Gminni i Rada Sołecka sołectwa Czernica
w dniach 6 i 7 września br., po Mszach Św. organizuje zbiórkę pieniężną, na rzecz pomocy pogorzelcom z ul.Buczyna 3.
Z uwagi na to że do dnia dzisiejszego na koncie
bankowym znajdują się od listopada ubiegłego
roku, niewykorzystane środki, ze zbiórki pieniężnej dla pogorzelców z Łukowa Śląskiego, a remont budynku nie ruszył z miejsca, Proboszcz
naszej Parafii nie wyraża zgody na kolejną zbiórkę na terenie naszego kościoła, zbiórka na pogorzelców z ulicy Buczyna przeprowadzona zostanie na parkingach i przykościelnych drogach.
W imieniu Czernickich Samorządowców - Sołtys
OTWARCIE PRZEDSZKOLA W SZCZERBICACH
Oficjalne
otwarcie
przedszkola
przy zes p o l e
szkolnoprzedszkolnym
nastąpi
w
dniu
2 września br. o godzinie 17.00. W uroczystości będzie
uczestniczył m.in. kandydat na senatora, poseł - Marek
Krząkała.

WIDOCZNA NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami właściciele nieruchomości zabudowanych są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym
miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.
Tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości
powinna być umieszczona w widocznym miejscu (na
budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości). Jeżeli
budynek jest położony w głębi nieruchomości, która
jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na
ogrodzeniu. Jak wynika z innych przepisów, tabliczka z numerem porządkowym powinna być też oświetlona. Nie dopełnienie obowiązku umieszczenia w
odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym
stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, podlega karze grzywny albo karze nagany.
GCI
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ŚCIEŻKA W CZERNICKIM PARKU

3 października br. Ośrodek Kultury „Zameczek” i SDL Spichlerz zapraszają na uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczo
-edukacyjnej w czernickim parku.
Park obok czernickiego zameczku jest jednym z ciekawych
miejsc powiatu rybnickiego. Wszyscy, którzy chcą więcej
dowiedzieć się o historii tego terenu i jego roślinności już
wkrótce będą mieli taką możliwość. Na terenie parku pojawi
się dziewięć tablic połączonych ścieżką edukacyjną opisaną
w kolejnym już queście. Na oficjalne otwarcie ścieżki zapraszamy w piątek 3 października br. W programie atrakcje i
konkursy dla najmłodszych oraz wspólne ognisko z pieczeniem ziemniaków.
WAKACYJNY WYPOCZYNEK
Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w
Czernicy od wielu lat organizuje półkolonie letnie, które
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci. W
tym roku turnus trwał od 30.06 – 04.07 br. i wzięło w nim
udział 43 uczniów, którymi opiekowało się 12 nauczycieli.
Możliwe to było dzięki finansowemu wsparciu ze strony:
Urzędu Gminy Gaszowice, Ośrodka Kultury „Zameczek”,
radnych czernickich, sołeckich i gminnych oraz indywidualnych sponsorów – ks. Proboszcza E. Twardocha, ks. R. Lapczyka, p. P. Góreckiego, p. I. Menżyk, p. B. Bugla z Firmy
Bearing Trade Centre, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy półkolonii dołożyli wszelkich starań, aby dzieci spędziły te pięć dni w sposób ciekawy i urozmaicony. W programie półkolonii były następujące wycieczki: pobyt w wiosce
indiańskiej w Tworkowie k/Raciborza, zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach połączone
z warsztatami plastycznymi, przejazd kolejką wąskotorową,
zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, rekreacja i
zabawy wodne w Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu oraz
wizyta w kinie Cinema City i projekcja wielkiego przeboju
kina animowanego – film w trójwymiarze „Jak wytresować
smoka 2”. Miłym akcentem każdego dnia był smaczny poczęstunek oraz łyk zimnego soku dostarczony przez p. I.
Menżyk. Poza opisanymi atrakcjami opiekunowie oraz p.
kierowca R. Kozak dbali także, aby zapewnić dzieciom pełen
komfort i bezpieczeństwo podczas przejazdu i pobytu na
półkoloniach. Kończąc podsumowanie tegorocznych półkolonii w Szkole Podstawowej w Czernicy należy podkreślić,
że doświadczenia tego i zeszłych lat udowodniły, iż idea
zapewnienia dzieciom możliwości powitania wakacji
w takiej formie jest trafiona. Duża frekwencja na wszystkich
zajęciach, pozytywne reakcje dzieci dowodzą, że należy
kontynuować tę działalność i rozwijać w latach przyszłych.
Kierownik półkolonii, Bożena Papierok
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2014/2015 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GASZOWICACH

9.00 – Msza św. dla uczniów klas I – VI,
10.00 – spotkanie w szkole uczniów klas pierwszych:


rozdanie podręczników dla uczniów klasy I a i I b /

8 (104)

INFORMACJA - ŚWIADCZENIA RODZINNE
I

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, iż
od miesiąca sierpnia 2014r. przyjmuje wnioski o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy 01.10.2014r. do 30.09.2015r.
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października
br.
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września
br. do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczeń
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada br.
od miesiąca września 2014r. przyjmuje wnioski o ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy
01.11.2014r. do 31.10.2015r.
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada br.,
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia br.
Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do:
1.

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

2.

zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które
ukończyło 18 rok życia,

dostarcza zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na
rok szkolny 2014/2015, w terminie do 10.09.2014r.
W razie niedostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek rodzinny lub dodatek nie zostanie wypłacony.
OPS
biblioteka /,


rozdanie „rogów obfitości” uczniom klasy I c / sala
gimnastyczna /,



rozdanie podręczników dla uczniów klasy I c / biblioteka /,



rozdanie „rogów obfitości” uczniom klasy I a i I b /
sala gimnastyczna /,

1 września 2014 r. poniedziałek
8.00 - spotkanie w szkole uczniów klas II – VI,

NUMER

W tym dniu odbędzie się również ślubowanie pierwszoklasistów oraz uroczyste pasowanie na ucznia. SP Gaszowice
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posiłek w postaci obiadu. Na zakończenie półkolonii zorganizowany był sparing pomiędzy uczestnikami a drużyGKS DĄB GASZOWICE
ną trampkarzy młodszych klubu LKS Pietrowice Wielkie.
Po meczu obie drużyny miały zapewniony posiłek w forW sobotę 09.08 br. sezon zainaugurowała I drużyna seniomie kiełbaski oraz napoju.
rów Gaszowickiego Dębu. Po miesięcznym okresie przygotowawczym podopieczni Adama Jachimowicza na wła- Organizatorzy zapewniają, że takie inicjatywy będą posnym obiekcie rozegrali spotkanie I kolejki Ligi Okręgo- wtarzane w następnych latach o ile dopiszą uczestnicy, a
wej gr. III a przeciwnikiem był zespół LKS Krzyżanowice. po opiniach można wnioskować że będzie ich znacznie
Wynik spotkania 4-1. Wynik i gra w drugiej połowie są więcej niż w tym roku.
dobrym prognostykiem przed kolejnymi spotkaniami.
Nadal prowadzimy nabór do grup młodzieżowych działaPo rocznym rozbracie powracamy do gr. III z nadzieją, że jących w klubie. Zachęcamy rodziców aby zainteresowali
zmiana ta przyniesie zdecydowaną poprawę w frekwencji się ofertą sportową naszego Klubu. Gwarantujemy rozkibiców na naszym obiekcie.
wój dziecka pod opieką wykwalifikowanej kadry szkoleniowej oraz doświadczonych zawodników.
Zmiany także nastąpiły w I zespole, z którym po 3 letniej
przygodzie pożegnał się zawodnik Dariusz Pawłowski, W sezonie 2014/2015 szkoleniem objęte są następujące
a także Ireneusz Marcinkowski oraz Maciej Sachs. Byłym grupy dzieci:
zawodnikom Dębu życzymy powodzenia w dalszej karieTrampkarze starsi – roczniki 2000-2001- opiekun
rze sportowej. W celu uzupełnienia i wzmocnienia składu 
Jacek Widenka, tel. 668 247 095
do drużyny dołączyli Konrad Cieślak (LKS Bełk), Łukasz
Staniek (APN Odra Wodzisław), Mateusz Kołodziejczyk
Młodziki– roczniki 2002-2003 – opiekun, trener
(Jedność Jejkowice), Piotr Berger (ROW Rybnik, nasz 
Remigiusz Danel, tel. 512 279 449
wychowanek), Ryszard Szkatuła (ROW Rybnik), Dominik
Trzetrzelewski (Granica Ruptawa). Nowym zawodnikom 
Orlki – roczniki 2004-2005 – opiekun, trener Reżyczymy jak najszybszej aklimatyzacji w zespole oraz
migiusz Danel, tel. 512 279 449
wspólnych sukcesów.

Grupa naborowa – roczniki 2006-2009 – opiekun,
Drużyna rezerw sezon rozpocznie za 24 sierpnia br. ponietrener Zdzisław Marszolik tel. 728 374 376
waż w pierwszej kolejce pauzuje, w związku z nieparzystą
ilością drużyn w raciborskiej Klasie B gr. 2.
Trenujemy regularnie 2 razy w tygodniu przez cały rok.

Wieści z boisk

Półkolonie Letnie
W sobotę 09.08. zakończyły się I Półkolonie Letnie GKS
Dąb Gaszowice. Zajęcia organizowane m.in. na obiekcie w
Łukowie Śląskim trwały od poniedziałku do soboty. W
trakcie obozu 15 osobowa grupa dzieci w wieku 6-12 lat
miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności piłkarskich poprzez treningi, integracji w grupie poprzez gry i
zabawy oraz bardzo dobrej zabawy na basenie H2Ostróg w
Raciborzu oraz w trakcie wycieczki do Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu.

Dąb Gaszowice

CROSOWE MISTRZOSTWA
POWIATU RYBNICKIEGO

Dnia 24.09.2014 r. odbędzie się wyścig crossowy na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Czernicy. Celem
wyścigu będzie obudzenie 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 numeOrganizatorem obozu dochodzeniowego był klub GKS ru sportowego. Początek zawodów o godz. 10.00 .
Dąb Gaszowice, który postawił przed sobą cel w postaci Zgłoszenia zawodników do startu należy dokonać do dnia
zapewnienia dzieciom uczęszczającym na treningi sporto- 21.09.2014 r. na adres : dariuszskupien@wp.pl.
we alternatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu pod- Szczegółowy regulamin imprezy dostępny jest u organiczas wakacji. Dzięki zajęciom sportowych dzieci popra- zatora. Organizatorami są: Ludowy Uczniowski Klub
wiały technikę, koordynację oraz panowanie nad piłką, Sportowy Feniks Czernica oraz Szkoła Podstawowa w
również uczyli się współzawodnictwa oraz poznawali za- Czernicy. Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Rybniku. Urząd Gminy Gaszowice przeznaczył
sady fair - play. Każdego dnia w trakcie przerwy pomiędzy
dodatkowo 3000 zł na organizację imprezy.
treningami lub przed wyjazdami dzieci miały zapewniony

GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada br., a ich druga
tura - tam, gdzie będzie to konieczne w przypadku wyborów
prezydentów miast, burmistrzów i wójtów - 30 listopada br.
W tych wyborach po raz pierwszy będziemy wybierać radnych
w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr OGBR.0007.7.40.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w Gminie Gaszowice obowiązuje następujący podział Gminy Gaszowice na
okręgi wyborcze jednomandatowe:

Na zdjęciu uczestnicy półkolonii letnich organizowanych
przez GKS Dąb Gaszowice.

Numer
okręgu
wyborczego

1

2

3

4
5
6

7
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12
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Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2,
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Granice okręgu
Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego,
Cmentarna, Księdza Alberta Büchlera,
Nowa, Piaskowa, Rybnicka nieparzyste
od nr 53-57 i od nr 58 -do końca, Stara
Sołectwo Szczerbice: ul. Jerozolimska,
Leśna, Rybnicka od nr 1-52 i parzyste od
nr 54-56, Sumińska
Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna,
Krótka, Łączna, Radoszowska od nr 131 i nieparzyste od nr 33-37C, Szkolna
Sołectwo Szczerbice: ul. Fabryczna,
Górska, Polna, Radoszowska parzyste od
nr 32-38A i od nr 39-do końca
Sołectwo Piece: ul. Czernicka, Krzywa,
Rydułtowska, Szybowa, Zielona, Żytnia
Sołectwo Piece: ul. Fabryczna, Graniczna, Polna, Radoszowska, Sportowa,
Szkolna
Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna od
nr 39-do końca, Jerozolimska, Podleśna,
Rybnicka
Sołectwo Gaszowice: ul. Graniczna od
nr 1-37A, Rydułtowska nieparzyste od
nr 1-55 i od nr 56-do końca, Zielona
Sołectwo Gaszowice: ul. Kolejowa,
Rydułtowska parzyste od nr 2-54B, Stawowa, Wiejska od nr 1-29, parzyste od
nr 32-68
Sołectwo Gaszowice: ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, Rudzka, Sumińska
Sołectwo Gaszowice: ul. Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr
31-do końca i od nr 70-do końca
Sołectwo Łuków Śląski
Sołectwo Czernica: ul. Buczyna od nr
10-do końca, Graniczna, Jana, Leśna,
Podleśna
Sołectwo Czernica: ul. Barcioka, Generała Hallera, Łączna, Młyńska, Oborska,
Powstańców, Wolności od nr 1-46 i parzyste od nr 50-66
Sołectwo Czernica: ul. Babiogórska,
Biskupa, Buczyna od nr 1-9, Dębowa,
Górnicza, Jana III Sobieskiego, Osadowa, Reja, Stara, Wąwozowa, Wolności
nieparzyste od nr 47-67 i od nr 68-do
końca, Zielona

Liczba
radnych
wybieranych w
okręgu
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

