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Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada. Wybory są organizowane raz na cztery lata, w 2014 roku pierwszy raz w
okręgach jednomandatowych. Wybory samorządowe dotyczą wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich), a także wójtów.
Głosowanie w dniu 16 listopada 2014 r. odbywa się bez przerwy
od godziny 7:00 do godziny 21:00.
Od 2002 r. wybieramy wójta gminy w wyborach bezpośrednich.
Zwycięzcą jest kandydat, który uzyskał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał poparcia więcej
niż połowy wyborców, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury
głosowania, do której kwalifikuje się dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem w pierwszej turze. Druga tura odbywa się – podobnie jak w wyborach prezydenckich – po dwóch tygodniach, czyli w
tegorocznych wyborach 30 listopada 2014 roku.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach
do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach
wójta, przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.
Przypominamy, że przepisy wyborcze stanowią, że przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej
dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Zapamiętajmy, że do lokalu wyborczego najlepiej zabrać ze sobą ważny dowód
osobisty.

Już za 2 tygodnie – 16 listopada
wybierzemy swoich przedstawicieli do Rady Gminy, Rady Powiatu oraz Sejmiku Województwa. Dokonamy także wyboru
wójta na nową kadencję.
W dniach od 13 do 17 września
odbyły się w sołectwach zebrania
wiejskie. Z przykrością trzeba
stwierdzić, że frekwencja była
zadziwiająco niska. W pięciu
zebraniach wzięło udział w sumie około 200 mieszkańców,
a szkoda, bo można było usłyszeć wypowiedzi kandydatów startujących w zbliżających się wyborach. Po sprawozdaniach sołtysów
z dokonań rad sołeckich mogliśmy dowiedzieć się o pracach wykonanych w poszczególnych sołectwach. Zakres robót obejmował
duże roboty, np. budowa przedszkola wraz z parkingiem w Szczerbicach, budowa chodnika pomiędzy Łukowem Śl. a Czernicą, modernizację ul. Rybnickiej w Szczerbicach połączoną z budową
chodnika w kierunku Jejkowic, modernizację ul. Rydułtowskiej
w Piecach połączoną z wymianą krawężników na granitowe oraz
remont chodnika. Sołtysi przypomnieli o budowie we wszystkich
sołectwach siłowni terenowych. Wykonano nowe nakładki asfaltowe na odcinkach ul. Rudzkiej, Dołki, Jerozolimskiej, Krzywej,
Starej, Górniczej, osiedle przy ul. Powstańców Śl. Wykonano nowe oświetlenia na ul. Wiejskiej bocznej oraz ul. Dębowej. Zakład
Obsługi Komunalnej na wnioski mieszkańców wykonał utwardzenia dróg gruntowych. Wykonano nową elewację wieży OSP Gaszowice, rozpoczęto budowę płotu na boisku przy SP w Czernicy,
wymieniono piec CO w Gimnazjum w Piecach. Jednostka OSP
Gaszowice otrzymała kolejny samochód gaśniczy. Mieszkańcy ze
zrozumieniem przyjęli zakres robót wykonanych w ostatnim czasie. Kończąc swoją pracę – służbę na stanowisku Wójta Gminy
Gaszowice doskonale zdaje sobie sprawę, że przed Gminą jeszcze
wiele pracy, aby zrealizować oczekiwania mieszkańców. W wypowiedziach kandydatów na stanowisko wójta zabrakło mi konkretnych przykładów działań, o które wnioskują mieszkańcy. Wszyscy
chcą rozwoju gminy, oświaty, współpracy z organizacjami społecznymi. Padały nawet propozycje tworzenia nowych stanowisk
urzędniczych. Myślę, że w trakcie rozmów z kandydatami będziecie mogli wyciągnąć właściwe wnioski.

Głos ważny to głos oddany na wyłącznie jednego kandydata na wójta, jednego kandydata do rady gminy, jednego kandydata do rady
powiatu i jednego kandydata do sejmiku województwa. W kratce na
karcie do głosowania musi się znaleźć znak „X“, a nie jakikolwiek
inny znak. Punkt przecięcia kresek tworzących znak „X“ musi się Szanowni Mieszkańcy
znaleźć w obrębie kratki.
Zachęcam wszystkich uprawnionych do udziału w wyborach 16
Na stronie 4 znajduje się pełna lista kandydatów do rady gminy wraz listopada. Pójście do urn, dokonanie wyboru swoich przedstawiciez podziałem na poszczególne okręgi wyborcze. Ponadto na stronie li będzie dowodem, że zależy Wam na rozwoju Gminy Gaszowice,
drugiej zamieściliśmy obwieszczenie o zarejestrowanych kandyda- naszej „małej Ojczyzny”.
tach na stanowisko Wójta Gminy Gaszowice.
Wójt Gminy Gaszowice
Zapraszamy do licznego udziału w zbliżających się wyborach samoAndrzej Kowalczyk
rządowych, pamiętajmy, że każdy oddany głos się liczy.
UG
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OBWIESZCZENIE

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW PIECÓW

Gminnej Komisji Wyborczej w Gaszowicach
z dnia 22 października 2014 r.

Sołtys wsi Piece informuje, że w dniach 13, 14 i 17 listopada br. w
godzinach 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00 w Świetlicy Środowiskowej
przy ul. Rydułtowskiej w Piecach, zbierana będzie ostania rata podatku od nieruchomości za rok 2014.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gaszowice
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Gaszowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta:
1.BUGDOL Paweł Jacek, lat 30, wykształcenie wyższe, zam. Piece
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE
członek Prawa i Sprawiedliwości
2.GOWOROWSKI Zbigniew, lat 45, wykształcenie wyższe pedagogiczne, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE
nie należy do partii politycznej
3. KORBEL Szymon Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KW OSP w Gminie Gaszowice
nie należy do partii politycznej
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gaszowicach
/-/ Karina Stępień

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE
W wyniku działań ze strony Urzędu Gminy w dniu 23.10.2014r. na
ostatnim spotkaniu w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie realizacji zadania „Projekt budowy regionalnej Drogi RacibórzPszczyna” zapadła decyzja o konieczności przedstawienia przez
projektantów alternatywnego rozwiązania w stosunku do węzła dwupoziomowego z drogi powiatowej ul. Wolności oraz przejścia w
rejonie firmy PREFROW. Zgodnie z naszą propozycją główny węzeł
wraz z wjazdami i wyjazdami znajdowałby się w rejonie tzw.
„Rusbany”, zamiast w centrum sołectwa Czernica i byłby wspólny
dla strefy przemysłowej i ruchu publicznego. Mamy nadzieję, że
nasze propozycje poparte wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich
będą możliwe do realizacji.
Wójt Gminy Gaszowice, Andrzej Kowalczyk

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SZCZERBIC
Sołtys wsi Szczerbice informuje mieszkańców że w dniach
14.11.2014r. (piątek) w godzinach 9.00-15.00
15.11.2014r. (sobota) w godzinach 9.00-13.00
17.11.2014r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-15.00
w budynku OSP Szczerbice, będzie można opłacić IV ratę podatku
od nieruchomości.
SPALANIE ODPADÓW JEST SZKODLIWE
Spalanie śmieci w domowych kotłach centralnego ogrzewania wiele
osób uważa za prostą metodę pozbywania się odpadów.
Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że podczas spalania odpadów
wydzielają się bardzo niebezpieczne dla zdrowia i środowiska substancje takie, jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale
ciężkie, dioksyny, furany. Najcięższe dla zdrowia konsekwencje
powoduje spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów
oraz zużytych pampersów. Niszczycielskie działanie zanieczyszczeń
polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy, kora
mózgowa i jest odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. Należy także wziąć pod uwagę fakt, że spalane w domowych
piecach śmieci powodują osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar
może spowodować zapalenie się przewodu kominowego, bądź nawet pożar domu. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania
odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do
tego celu, jednak to my sami powinniśmy mieć świadomość, na co
narażamy siebie, nasze dzieci i sąsiadów spalając odpady w domu.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną.
Śmieci powinny być segregowane i przekazywane firmom odbierającym odpady komunalne. Pamiętaj - spalając śmieci w domu zatruwasz siebie i swoich najbliższych.
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach".

DODATKOWE INWESTYCJE
Kończy się okres prac remontowo-inwestycyjnych. W wyniku
oszczędności przy wykonywaniu dotychczasowych zadań oraz koniecznością rezygnacji z wymiany podłoża na boisku przy Szkole
Podstawowej w Gaszowicach (oferta przewyższała nasze możliwości
finansowe) podjąłem decyzję o wykonaniu dodatkowych odcinków
nawierzchni asfaltowych na ul. Pogwizdowskiej oraz bocznej Rydułtowskiej w kierunku szybu „Cila”. Ponadto zostanie zakupiony nowy
piec CO dla kotłowni ZOK oraz możemy dokończyć ogrodzenie
boiska przy Szkole Podstawowej w Czernicy. W związku z brakiem
realizacji zadania pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole
Podstawowej w Gaszowicach” pragnę poinformować, że w projekcie
budżetu na rok 2015 zabezpieczono środki na modernizacje boisk
przy szkołach podstawowych w Gaszowicach, Szczerbicach i Czernicy jako wspólne zadanie. Mam nadzieję, że nowe władze zrealizują
ten punkt projektu budżetu.
Wójt Gminy Gaszowice, Andrzej Kowalczyk

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego
stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

PODZIĘKOWANIE OD POGORZELCÓW z UL. BUCZYNA 3
w CZERNICY
Składamy serdeczne podziękowania osobom i instytucjom za ofiarną
i bezinteresowną pomoc przy odbudowie dachu naszego domu. Serdeczne Bóg zapłać parafiom: Gaszowice, Szczerbice, Czernica oraz
Gminie Gaszowice za każdą ofiarowaną złotówkę i za dobre serce.
Wszystkim naszym darczyńcom życzymy dużo zdrowia, łaski Bożej
oraz aby na swej drodze spotykali ludzi o tak wielkim sercu, jak Oni
sami mają.
Rodzina poszkodowanych - Cimienga i Stolyarchuk
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SZKOLNE ŚWIĘTO

NAUCZYCIELSKA MISJA

Miesiąc październik zajmuje w kalendarzu szczególne miejsce, a to przede wszystkim w odniesieniu do Dnia Edukacji
Narodowej. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Szkole
Podstawowej w Czernicy, gromadząc wiele osób związanych z edukacją. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.
in. Starosta Damian Mrowiec oraz Prezes Okręgu Śląskiego
ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler. Dzień ten jest okazją do
nagrodzenia nauczycieli, a także pracowników oświaty. Nagrodę Wójta otrzymali: Zbigniew Goworowski, Katarzyna
Skupień, Andrzej Mrozek, Danuta Majszak, Andrzej Wojaczek, Sylwia Korecka, Bożena Papierok. Bardzo wielu pedagogom, jak i pracownikom oświaty wręczono także wyróżnienia za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa w gminie
Gaszowice. Wyjątkowe podziękowania popłynęły ze strony
Dyrektorów placówek oświatowych na ręce ustępującego
Wójta gminy Andrzeja Kowalczyka, za długoletnią i owocną współpracę. Następnie w dobry humor wprowadził nas
program artystyczny - „Autostopem z Marylką”. Piosenka
„Ale to już było” podsumowała obchody tegorocznego
gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Nie pozostaje więc nic
innego, jak zaczekać na to, co przyniesie kolejny rok. ACh

Minione Święto Edukacji Narodowej przypadające na 14
października, to czas przemyśleń nad rolą zawodu nauczyciela, który od zawsze kojarzony był z misją i powołaniem.

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje

W latach 1927 – 1932 był słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie.

w dniach 13.12-14.12.2014 [sobota – niedziela]
w godzinach od 9.00 do 17.00

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
BOŻE NARODZENIE 2014 R.

W historii Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Gaszowicach zapisało się wielu wybitnych pedagogów,
którzy swoje życie podporządkowali idei wychowania przyszłych pokoleń.
Nie sposób wymienić wszystkich, ale niniejszy artykuł
niech będzie swoistym hołdem złożonym tym, którzy niosąc
przysłowiowy „kaganek oświaty” roztaczali wokół siebie
blask wiedzy przydatnej w codziennym życiu.
Jedną z najwybitniejszych postaci środowiska nauczycielskiego Gaszowic jest z całą pewnością postać Władysława
Dworaczka, wieloletniego kierownika szkoły i wspaniałego
pedagoga, cenionego zarówno przez współpracowników,
jak i uczniów.
Władysław Dworaczek urodził się 9 października 1912 r.
w Gliwicach. Zmarł zaś 22 grudnia 2003 roku w Gaszowicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kończycach
koło Zabrza, gdzie na trwałe związał się z harcerstwem.

Po jego ukończeniu rozpoczął pracę w szkole w Gaszowicach, w której objął również opiekę nad IX Drużyną Harcerską im. Karola Miarki. Działalność harcerską przerwał mu
jednak wybuch II wojny światowej. W tym bolesnym czasie, Władysław Dworaczek stał się też więźniem obozów
koncentracyjnych w Dachau, Gusen i Mauthausen.

Doświadczony traumą historii, powrócił do Gaszowic w
marcu 1945 roku, gdzie jako kierownik szkoły zajął się jej
Na kiermaszu będzie można zapoznać się z szeroką ofertą
odbudową. Ponownie objął opiekę nad Drużyną Harcerską
regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych oraz im. Karola Miarki, starając się krzewić ideą harcerskiej misji. W 1950 roku podjął studia w Instytucie Pedagogicznym
artystycznych, naturalnych produktów spożywczych.
w Katowicach, które pozwoliły mu pogłębiać pedagogiczną
wiedzę.
W ramach kiermaszu chętni mogą wystawić stoiska:


z ozdobami i wyrobami świątecznymi,



z rękodziełem i wyrobami artystycznymi,



z upominkami, biżuterią, kosmetykami, zabawkami,



z produktami delikatesowymi, takimi jak: bakalie,
słodycze, miody, świąteczne wypieki,



z regionalnymi produktami spożywczymi, takimi jak:
pieczywo, wędliny, sery, miody pitne, z małą gastronomią jak gofry, pierogi, oscypki, naleśniki.

Wszystkich chętnych do wystawienia stoisk prosimy o zgłaszanie i zapisy w Ośrodku Kultury i Sportu w godzinach od
8.00 do 20.00. lub telefonicznie pod nr tel. 32 43 05 485
oraz 608 013 387 lub mailowo na okisgaszowice@op.pl
Koszt wystawionego stoiska 10 zł za 1 metr2.
ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW!

Warto przy tej okazji nadmienić, iż Władysław Dworaczek
jako nauczyciel z powołania angażował się w sprawy lokalnej społeczności mając na uwadze dobro innych. To właśnie
z jego inicjatywy powstała szkoła w Szczerbicach, a on sam
przez 60 lat udzielał się jako organista w naszym parafialnym kościele.
Dziś kiedy przechodzimy obok tablicy upamiętniającej tę
wybitną postać środowiska nauczycielskiego, uświadamiamy sobie, jak wielkim darem jest bycie pedagogiem.
Darem tym większym, że wypełnionym pracą z młodym
człowiekiem spragnionym wiedzy.
Bo przecież kształtowanie charakteru dziecka i dzielenie się
z nim wiedzą to droga pełna poświęcenia. To wreszcie praca, która nie jest tylko profesją, ale przede wszystkim misją,
w której oddajemy cząstkę siebie w sposób bezinteresowny
wierząc, że po latach nasi uczniowie staną się wartościowymi ludźmi.
Piotr Skupień, SP Gaszowice
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Gminnej Komisji Wyborczej w Gaszowicach
z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Gaszowice

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Gaszowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Okręg Nr 1
1. WOJACZEK Daniela, lat 56, zam. Szczerbice
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
2. RYSZKA Witold Cezary, lat 52, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
3.BIERNACKA Ewa Maria, lat 48, zam. Szczerbice
zgłoszona przez KWW EWY BIERNACKIEJ - lista nr 34
Okręg Nr 2
1. MASARCZYK Marek, lat 52, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - lista nr 30
2. CZYŻYK Agnieszka, lat 36, zam. Szczerbice
zgłoszona przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 3
1. BIENEK Kazimierz Leszek, lat 39, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. WIECZOREK Tomasz Jacek, lat 39, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - lista nr 30
3. KONSEK-BENISZ Ewa Jolanta, lat 24, zam. Szczerbice
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
4. CIEŚLOK Andrzej Jan, lat 59, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 4
1. BORKOWSKA Alicja Bożena, lat 37, zam. Szczerbice
zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - lista nr 30
2. MODRZEJEWSKA-BRZEZIOK Mariola, lat 49, zam. Szczerbice
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
3. SZYMIK Mieczysław Tadeusz, lat 57, zam. Szczerbice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 5
1. OŚLIZŁO Gabriela Grażyna, lat 44, zam. Piece
zgłoszona przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. SKLAREK Ilona, lat 50, zam. Piece
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
Okręg Nr 6
1. NEUMAN Anna Marzena, lat 24, zam. Piece
zgłoszona przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. ZDZIEBCZOK Rafał Janusz, lat 31, zam. Piece
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
Okręg Nr 7

NUMER

10 (106)

Okręg Nr 8
1. KORBEL Szymon Marcin, lat 38, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. OLEŚ Elżbieta Barbara, lat 20, zam. Gaszowice
zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - lista nr 30
3. PLUTA Dominik Łukasz, lat 34, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
4. CICHOS Krystian, lat 48, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 9
1. MROZEK Paweł Krzysztof, lat 24, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. LOREK Krzysztof, lat 29, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
3.BRZEZINA Jerzy, lat 43, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 10
1. KORECKI Tadeusz, lat 60, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. ZAPAŁA Adelajda Barbara, lat 29, zam. Gaszowice
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
Okręg Nr 11
1. SZAWERNA Józef, lat 64, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KW RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA - lista nr 33
Okręg Nr 12
1. WATOŁA Barbara Maria, lat 37, zam. Łuków Śląski
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
Okręg Nr 13
1. MRÓZ Adam Marek, lat 43, zam. Czernica
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - lista nr 30
2. KAWULOK Jerzy, lat 61, zam. Czernica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
3. JACEK Ryszard Franciszek, lat 59, zam. Czernica
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 14
1. PAULUS Danuta Małgorzata, lat 52, zam. Czernica
zgłoszona przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. PYTLIK Agnieszka Anna, lat 29, zam. Czernia
zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
3. SOPPA Mirosław, lat 48, zam. Czernica
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32
Okręg Nr 15
1. KUKUCZKA Andrzej Władysław, lat 43, zam. Czernica
zgłoszony przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. GÓRECKI Piotr, lat 44, zam. Czernica
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA PRZYJAZNY POWIAT - lista nr 30
3. DERA Adrian, lat 29, zam. Czernica
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31

1. KRAUZE Damian Alojzy, lat 60, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KW OSP W GMINIE GASZOWICE - lista nr 29
2. WIDAWSKI Kamil Łukasz, lat 21, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY GASZOWICE - lista nr 31
3. FOJCIK Wojciech Adam, lat 36, zam. Gaszowice
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA - GMINA GASZOWICE - lista nr 32

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Gaszowicach
/-/ Karina Stępień
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ZAWODY ROWEROWE
W środę 24.09.2014 w Czernicy rozegrano zawody rowerowe
Otwarte Crosowe Mistrzostwa Powiatu Rybnickiego.
Wyścigi odbyły się na boiskach Szkoły Podstawowej w Czernicy. W zawodach brali udział uczniowie szkół podstawowych
powiatu rybnickiego oraz zaproszone szkoły z powiatów: wodzisławskiego, raciborskiego oraz żorskiego. Obsługę sędziowską sprawowali przedstawiciele Śląskiego Związku Kolarskiego
w Katowicach, obsługę medyczną zabezpieczyła firma Firemed. Patronem medialnym był tygodnik Nowiny oraz telewizja
regionalna. Łącznie w zawodach startowało ponad 100 zawodników podzielonych na kategorie wiekowe.
Przed startami o puchary Starosty Powiatu Rybnickiego wyścigi pokazowe przeprowadzili zawodnicy licencjonowani szkół
gimnazjalnych miejscowego klubu LUKS Feniks Czernica oraz
Szkółki kolarskiej Wibatech Fuji Żory.
Rywalizacja odbywała się w duchu fair-play. Każdy z rozegranych startów był emocjonujący a uczestnicy zawodów byli nagradzani brawami przez licznie zgromadzonych kibiców.
Po zakończeniu rywalizacji każdy z zawodników został poczęstowany posiłkiem przygotowanym przez Urząd Gminy Gaszowice.
W ceremonii dekoracji brał udział Starostwa Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec oraz przedstawiciele Urzędu Gminy
Gaszowice. Wszystkie dzieci biorące udział z Crosie zostały
nagrodzone. Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej
otrzymała puchary fundowane przez Starostwo Powiatowe w
Rybniku. Zarząd LUKS Feniks Czernica składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czernicy oraz wolontariuszom za pomoc w przeprowadzeniu zawodów.

PODIUM DLA SZCZERBICKICH BIEGACZY
Uczniowie ZSP Szczerbice kontynuują bardzo dobrą passę w sporcie.
16.10.2014r. w Tworkowie spotkali się uczestnicy Finału Rejonowego w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Rywalizacja dziewcząt odbywała się na dystansie 6x800m,
natomiast chłopcy pokonywali 6x1000m. Po wspaniałym występie
obydwa zespoły uplasowały się na III miejscu! Chłopcy dodatkowo
pokonali faworyzowaną SP nr 8 z Raciborza, która uplasowała się
na IV pozycji.
Oto składy „brązowych” sztafet, wg. kolejności zmian.
Dziewczęta: Lach Wiktoria kl. V, Gawliczek Marta kl. VI, Feliniak
Marta kl. V, Raszczyk Wiktoria kl. VI, Wiśniewska Dominika kl. VI,
Konsek Marta kl. VI – kapitan, Wystyrk Marcelina kl. VI- rezerwa.
Chłopcy: Papierok Dawid kl. IV, Grzenik Łukasz kl. V, Papierok
Mateusz kl. IV, Grzenik Rafał kl. V, Pochcioł Kacper kl. V, Pochcioł
Jakub kl. V – kapitan.
Zespół chłopców był najmłodszą sztafetą wśród startujących.
Zwycięzcy zakwalifikowali się do etapu ogólno wojewódzkiego wraz
z 15 innymi zwycięzcami rejonów z woj. śląskiego.
Kolejność, dziewczyny: I miejsce - SP 15 Racibórz, II miejsce - SP 8
Racibórz, III miejsce - SP Szczerbice.
Kolejność, chłopcy: I miejsce - SP 15 Racibórz, II miejsce - SP 5
Czerwionka, III miejsce - SP Szczerbice.
SP Szczerbice
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WYJAZDOWA NAGRODA
W dniu 6 września 2014r. w sołectwie Piece odbył się Turniej
Sołectw. W turnieju zwycięstwo odniosła drużyna reprezentująca sołectwo Szczerbice.
Sołectwo Szczerbice w skład drużyny wchodziły następujące
osoby: Papierok Wojciech, Mura Sebastian, Gawliczek Marta, Detyna Patryk, Kubiak Karolina, Łopatka Kamil, Pietrwalski Justyna i Przemysław, Przybylska Monika i Piotr, Modrzejewska Mariola, Pojda Justyna, Kocur Lucjan, Piotrowski
Ryszard oraz Zalewski Tadeusz.
Nagrodą główną był przejazd autokaru sponsorowany przez
Urząd Gminy. Wycieczka dla uczestników odbyła się 11 października 2014r do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka i Juraparku w Krasiejewie.
Młodzieży, która brała udział w Turnieju Sołectw, wstęp sfinansowała Rada Sołecka i Radni naszego sołectwa. Pogoda
oraz humory wszystkim uczestnikom dopisały.
W imieniu uczestników i własnym chciałbym podziękować
Urzędowi Gminy, Panu Marianowi Procek za bezpieczny
przewóz, Panu Andrzejowi Cieślok, pozostałym Radnym
oraz Radzie Sołeckiej.
Sołtys Szymik Mieczysław
JUBILEUSZ 55 - LECIA KGW PIECE
55 lat istnieje zrzeszające na obecną chwilę 25 pań Koło Gospodyń Wiejskich w sołectwie Piece w Gminie Gaszowice,
które powstało w 1959 roku. Z tej okazji w dniu 5 października w Kaplicy w Piecach odprawiona została Msza Święta
odpustowa w intencji miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Natomiast w dniu 11 października br. w świetlicy wiejskiej zorganizowano uroczystości jubileuszowe, na których
nie zabrakło wspominek. Spotkanie było okazją do podziękowania przez obecną Przewodniczącą Magdalenę Neuman i
sołtysa Gabrielę Oślizło osobom, które na co dzień wyróżniają
się w działalności Koła.
Na uroczystości nie zabrakło również gości. W imieniu władz
samorządowych okolicznościowe listy gratulacyjne oraz
kwiaty wręczyli sekretarz gminy oraz wójt, starosta i radni
powiatu rybnickiego. Ponadto życzenia przekazali: Proboszcz
Parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Gaszowicach,
Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych,
Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet, Przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich z poszczególnych sołectw Gminy Gaszowice oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z
Jejkowic.
Uroczystości jubileuszu skłoniły gospodynie do podzielenia
się z gośćmi relacją ze swej ponad pięćdziesięcioletniej działalności. Założycielką i pierwszą przewodniczącą Koła przez
20 lat była Anna Tytko, która pociągnęła za sobą inne kobiety.
Kolejnymi Przewodniczącymi były Hildegarda Poremska,
potem Zofia Chłodek. Obecnie od 2007 roku funkcję tę sprawuje Magdalena Neuman. Koło ściśle współpracuje z radą
sołecką z Piec oraz Świetlicą Profilaktyczno-Intergracyjną,
przygotowuje różnorodnego rodzaju festyny, turnieje, imprezy
czy uroczystości. Spotkania są wspaniałą okazją do wymiany
doświadczeń, przyczyniając się do zacieśniania więzów między mieszkańcami. Dla wielu są one odskocznią od codzienności a przygotowujące je panie angażują się w nie, by przyciągnąć do wspólnej biesiady jak najwięcej mieszkańców.
Uroczystości odbyły się przy poczęstunku przygotowanym
przez gospodynie z Pieców, a panie biesiadowały ze swoimi
małżonkami do późnych godzin nocnych. Wspomnieniom,
żartom i opowieściom nie było końca.
Gabriel Oślizło

INFORMACJA O NUMERACH ORAZ GRANICACH

GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH

STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA

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
jednomandatowe okręgi wyborcze:
Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu

Liczba
radnych
wybieranych w
okręgu

1

Sołectwo Szczerbice: ul. Biernackiego,
Cmentarna, Księdza Alberta Büchlera,
Nowa, Piaskowa, Rybnicka nieparzyste
od nr 53-57 i od nr 58 -do końca, Stara

1

2

Sołectwo Szczerbice: ul. Jerozolimska,
Leśna, Rybnicka od nr 1-52 i parzyste od
nr 54-56, Sumińska

1

3

Sołectwo Szczerbice: ul. Graniczna,
Krótka, Łączna, Radoszowska od nr 131 i nieparzyste od nr 33-37C, Szkolna

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

14

15

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

Nr
obwodu
1

Sołectwo Gaszowice: ul. Ośrodek Kultury i
Graniczna, Jerozolimska, Sportu ul. Rydułtowska
Podleśna, Rybnicka, Ry- 7 Gaszowice
dułtowska, Zielona, Kolejowa, Stawowa, Wiejska
od nr 1-29, parzyste od nr
32-68

2

Sołectwo Gaszowice: ul.
Dołki, Klasztorna, Leśna,
Rudzka, Sumińska, Łąkowa, Pogwizdowska, Wiejska nieparzyste od nr 31
do końca i od nr 70 do
końca

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki ul. Rydułtowska 8 Gaszowice

3

Sołectwo Piece

Gimnazjum im. Ziemi
Śląskiej ul. Rydułtowska 9 Piece

4

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

Zespół SzkolnoPszedszkolny
ul. Szkolna 6 Szczerbice

5

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

Zespół SzkolnoPszedszkolny
ul. Szkolna 6 Szczerbice

6

Sołectwo Czernica

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja
Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica

7

Sołectwo Łuków Śląski

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Mikołaja
Góreckiego ul. Wolności 41 Czernica

1

1
1
1

1
1

1

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granica obwodu

1

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach
1

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY

1

w dniu 31.12.2014 r.
początek o 19.00

1

Cena 240 zł od pary. Przygrywa DJ SEBI.
1

W cenie biletu pełna konsumpcja. Bilety do nabycia
w Ośrodku Kultury.

1

Redakcja:
Urząd Gminy Gaszowice
ul.Rydułtowska 2,
44-293 Gaszowice
Tel.: (32) 43 27 140
E-mail: gcigaszowice@wp.pl
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