
W tym roku Gmina Gaszowice miała zaszczyt organizo-

wać XX Dożynki Województwa Śląskiego, które 25 

sierpnia odbyły się w Łukowie Śląskim. Dożynki  były 

współorganizowane z Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Śląskiego i Powiatem Rybnickim oraz Śląską 

Izbą Rolniczą. Honorowy patronat pełniło Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W uroczystościach brali 

udział goście z całego Województwa Śląskiego, eurode-

putowani, posłowie, przedstawiciele władz wojewódz-

kich i samorządowych  oraz przedstawiciele parlamentu 

RP. Obecni byli również Michał Woś – Minister ds. po-

mocy humanitarnej i Adam Gawęda – sekretarz stanu w 

Ministerstwie Energii oraz pełnomocnik Rządu RP ds. 

restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.   

Z okazji jubileuszu 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed rozpoczę-

ciem uroczystości dożynkowych w okolicach Groty ku czci Matki Boskiej z Lourdes w Czerni-

cy, został zasadzony symboliczny dąb. 

Mszę świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy odprawił 

metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc w asyście dziekana Ks. Andrzeja Pyrsza oraz 

proboszczów parafii Czernica i Gaszowice. 

W homilii  metropolita katowicki podkreślił, że „człowiek nie jest samowystarczalny”. Zachęcał również do dalekowzroczności  

w rolniczej eksploatacji ziemi oraz do sprawiedliwości wobec naszego wspólnego domu – ziemi. – Człowiek (…) aby żyć musi ciągle 

brać, korzystać z dóbr stworzonych i pracy innych – zauważył metropolita katowicki podczas Eucharystii w Czernicy. Podkreślił rów-

nocześnie, że przeżywana „uroczystość przypomina, jak wiele jest ofiarowanego nam dobra, wobec którego należy się wdzięczność 

Bogu i ludziom”. Odnosząc się do słów encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, abp Skworc pytał o to, co człowiek czyni z dziełem 

stworzenia. Wskazał, że pytanie to jest szczególnie aktualne „kiedy stajemy bezsilni wobec żywiołów, wobec mocy przyrody i jakby 

wobec gniewu ziemi za to, iż człowiek coraz bardziej czy brutalniej zakłóca równowagę świata”.– Działając w środowisku naturalnym 

– nie tylko prowadząc działalność rolniczą, winniśmy troszczyć się o ziemię, powietrze i wodę. W Bożej myśli człowiek powinien być 

stróżem i panem Ziemi, nie poddając jej jednak bezwzględnej eksploatacji. 

Tradycyjnie po uroczystej Mszy św. barwny korowód dożynkowy przejechał ulicą Wolności na teren rekreacyjno-sportowy w Łuko-

wie Śląskim, gdzie miało miejsce przekazanie przez starostów dożynek, Państwa Joannę i Marka Salich oraz panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Łukowa Śl. dożynkowych chlebów. 

Podczas dożynek wojewódzkich wręczane zostały również odznaki dla  „Zasłużonych dla Rolnictwa” które otrzymali: Roman Brząka-

lik, Eugeniusz Pyszny i Marian Krzysztoforski, oraz odznaki za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”,  które otrzymali: Stowarzyszenie 

Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska oraz Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz.  

Uroczystości dożynkowe przeplatane były występem lokalnego zespołu „Szczyrbicko czelodka”. 

W czasie uroczystości można było podziwiać piękne korony przygotowane przez panie KGW z gmin powiatu rybnickiego. W konkur-

sie na najlepszą koronę wygrała korona wykonana przez KGW Piece. Można było również podziwiać pięknie przystrojone wozy  

z różnymi scenkami tematycznymi, jak również odwiedzić wiele stanowisk wystawionych przez lokalne stowarzyszenia oraz instytucje.  

W części artystycznej wystąpił Krzysztof Respondek, który rozbawił publiczność śląską godkom i piosenkami oraz lokalny zespół TA-

BU, a gwiazdą wieczoru był zespół ZAKOPOWER.  

XX Dożynki Województwa Śląskiego były nie tylko świętem dla Naszej małej społeczności ale również promocją Gminy Gaszowice. 

Po komentarzach i opiniach usłyszanych z ust zaproszonych gości i to nie rzadko osób, które nawet nie wiedziały gdzie ta „mała gmi-

na” jest, można przypuszczać, że nam się to udało. A to głównie za sprawą ludzi, którzy czynnie brali udział w pracach przy organizacji 

tych dożynek. Podziękowania należą się wszystkim Sołtysom z radami sołeckimi za pomoc w przystrojeniu naszych ulic, Kołom Go-

spodyń Wiejskich z Gminy Gaszowice za wspaniałą współpracę, wszystkim mieszkańcom Czernicy i Łukowa za pięknie przystrojone 

ulice i posesje, a zwłaszcza tym którzy wiele godzin nie rzadko dni, spędzili na przystrojeniu miejsc w których odbywały się główne 

ceremonie dożynkowe. Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami z tej uroczystości znajdującymi się na stronach od 6 do 8. 
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GASZOWICKI PUNKT PRZ YJMOWANIA WNIOSKÓW PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"  

3 września 2019r. oficjalnie rozpoczęto w Urzędzie Gminy 

Gaszowice przyjmowanie wniosków w ramach programu 

„Czyste Powietrze”. Jako jedna z niewielu gmin w wojewódz-

twie śląskim, Gmina Gaszowice rozpoczęła współpracę z Wo-

jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach w zakresie pomocy w przygotowaniu 

wniosków, a następnie ich przyjmowanie i weryfikowanie. 

Tym samym mieszkańcy Gminy Gaszowice mają możliwość 

uzyskania bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu i składaniu 

wniosku do programu "Czyste Powietrze". 

W dniu inauguracji, Gminę Gaszowice odwiedził Pan Adam 

Lewandowski - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Ka-

towicach wraz ze specjalistą zespołu ds. Programu Czyste 

Powietrze - Leszkiem Elsnerem. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji zapraszamy w każ-

dy wtorek i czwartek (począwszy od 3 września br.) do refe-

ratu ochrony środowiska (pokój 03). 

Aby usprawnić proces konsultacji, należy ustalić datę wizyty  

z pracownikami tutejszego urzędu pod nr tel. 32 43 27 144. 

 

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania m.in. 

na:   

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na pali-

wa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniają-

cych wymagania programu, 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej — pożyczka), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Inwestycja nie może zostać wykonana przed datą złożenia wniosku. Termomodernizacja budynków możliwa jest 

tylko i wyłącznie przy wymianie starego źródła ciepła lub dla budynków, które posiadają źródła ciepła spełniające 

wymagania programu. Wysokość dofinansowania obliczana jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego. 

Przypominamy również, że do złożenia wniosku niezbędne jest przygotowanie szeregu informacji i dokumentów, 

których lista wymieniona jest poniżej: 

1. Dane wnioskodawcy, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu. 

2. Numer rachunku bankowego. 

3. Pełny numer księgi wieczystej, w następującym formacie: np. GL1Y/00000002/9. 

4. Numer ewidencyjny działki. 

5. Powierzchnia całkowita budynku (m2). 

6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2). 

7. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub jej zakończenia (w przypadku gdy nie jest znany rok rozpo-

częcia budowy). 

8. Dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z zasadami Programu „Czyste Powietrze”: nu-

mer PESEL, wysokość i rodzaj rocznego dochodu. 

9. Dokumenty (kopie) potwierdzające dochód, np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, roczne zeznanie o wy-

sokości osiągniętego dochodu (np. PIT-37) poświadczone pieczęcią Urzędu Skarbowego lub wydruk razem z 

UPO (wszystkich właścicieli lub osób tworzących gospodarstwo domowe). 

10. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ścia-

ny zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m2). 

11. Powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (m2). 

12. Do wniosku należy załączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnianie 5 klasy wg normy PN-

EN-303-5:2012. 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” znajdą Państwo pod adresem: https://www.wfosigw.katowice.pl/

oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html                 UG 
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DELEGACJA GMINY GASZOWICE NA DOŻYNKACH PREZYDENCKICH W SPALE  

Gmina Gaszowice jako pierwsza gmina 

w Polsce zakupiła oczyszczacze powie-

trza dla wszystkich publicznych szkół i 

przedszkoli funkcjonujących na jej tere-

nie.  Pierwszym krokiem, który miał 

miejsce już w roku 2018, było wyposa-

żenie w oczyszczacze powietrza gmin-

nych przedszkoli. Pomysł ten sprawdził 

się w 100 procentach. Jak powszechnie 

wiadomo, dzieci w wieku przedszkol-

nym posiadają niską odporność i często 

chorują. Zależało nam na tym aby  naj-

młodsi mieszkańcy mogli przebywać 

podczas zajęć w przyjaznych warun-

kach. 

Po przeanalizowaniu budżetu gminy w 

bieżącym roku postanowiono rozsze-

rzyć projekt i wyasygnowano kolejne środki na zakup i wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych oraz świetlic szkol-

nych w oczyszczacze powietrza. Przy zakupie zwracaliśmy również uwagę na to, żeby sprzęt był cichy i nie stwarzał 

uciążliwości podczas prowadzenia zajęć. 

Oczyszczacz powietrza zmniejsza szanse zachorowań na grypę oraz inne choroby spowodowane bakteriami wystę-

pującymi w powietrzu. Pozwala też zmniejszyć poziom alergenów w powietrzu, ułatwiając życie osobom uczulonym. 

Wszystkie gminy województwa śląskiego zgodnie z Programem Ochrony Powietrza obowiązującym od stycznia 

2018 roku w ramach zadań długoterminowych zostały zobowiązane do zaopatrzenia placówek oświatowych typu 

żłobki i przedszkola w przenośne oczyszczacze powietrza, celem redukcji lokalnie występujących wysokich stężeń 

pyłów  w pomieszczeniach. 

Światowa Organizacja Zdrowia jednoznacznie stwierdza, że im mniej przebywamy w zanieczyszczonym środowisku, 

tym lepiej. Nawet jeśli uczniowie przebywają w szkole kilka godzin dziennie, warto kupić oczyszczacz i zafundować 

dzieciom i młodzieży część dnia w czystym powietrzu.        UG 

W sobotę 14 września br. skoro świt wyruszyliśmy z naszą koroną dożynkową do Spały, by wziąć udział w konkur-

sie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Koronę z tegorocznych żniw tworzyły Panie z KGW Piece. Wykonano ją  

z siedmiu zbóż, a do dekoracji wykorzystano tylko naturalne produkty, ponieważ takie były zasady konkursu. Grupa 

wieńcowa reprezentująca Województwo Śląskie składała się z  10-ciu osób. Pięć kobiet z KGW Piece pracujących 

przy koronie, pięciu członków Szczerbickiej Czelodki do „ośpiewania” korony. W podróż z nami wyruszył również 

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice - Krzysztof Lorek oraz Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol. W sobotę 

podczas pierwszego dnia Dożynek Prezydenckich 2019 przeprowadzony został m.in. konkurs na najładniejszy wie-

niec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Pierwsze miejsce zajął wieniec województwa świętokrzyskiego. Zwycię-

ski wieniec został wręczony Prezydentowi w niedzielę podczas Ceremoniału Dożynkowego. Drugie miejsce w kon-

kursie zajął wieniec z województwa lubelskiego, a trzecie z Wielkopolski.  

Oficjalne obchody święta plonów rozpoczęły się w niedzielę, 15 września, w samo południe od mszy świętej w in-

tencji rolników w kaplicy polowej Armii Krajowej, w której udział wzięła para prezydencka. Tuż przed mszą para 

prezydencka spotkała się z grupami wieńcowymi, by wręczyć im dyplomy uznania. Po mszy prezydent Andrzej Duda 

oraz jego małżonka  wraz z barwnym i kolorowym korowodem dożynkowym przeszli na stadion Ośrodka Przygo-

towań Olimpijskich, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Poprowadził go Państwowy Zespół Ludowy Pieśni  

i Tańca „Mazowsze“. Prezydent dziękował rolnikom za „trud ich ciężkiej pracy i służbę dla polskiego społeczeń-

stwa”. Dożynki Prezydenckie w Spale to dla nas niebywałe przeżycie, poznanie ciekawych ludzi, zobaczenie koloro-

wej twórczości innych regionów, a także refleksja o naszym domu… wszędzie dobrze ale u nas najlepiej. Czujemy 

się zaszczyceni  i wyróżnieni, że mogliśmy brać udział w tak pięknej i ważnej imprezie, wspomnienia zostaną na zaw-

sze. Dziękuję wszystkim którzy pracowali nad tworzeniem naszej pięknej korony oraz osobom, które zajęły się or-

ganizacją wyjazdu - szczególnie Pani Sekretarz Gminy Gaszowice - Grażynie Pierchała. Podziękowania za pomoc 

należą się również Panu Jackowi Mazurek oraz Panu Jackowi Czogalla. /Fotogaleria na stronie 9/        Gabriela Oślizło  

OCZYSZCZACZE POWIETR ZA WE WSZYSTKICH GMINNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  
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GASZOWICE BEZ AZBESTU!  

DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU I WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO  

Gmina Gaszowice planuje realizację kolejnego projektu z zakresu usuwania materiałów azbestowych. Projekt bę-

dzie brał udział w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Wszystkie osoby z terenu Gminy Gaszowice posiadające na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych wyroby 

zawierające azbest zapraszamy do udziału w projekcie „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów azbestowych z 

terenu Gminy Gaszowice”. Możliwe będzie uzyskanie wysokiej dotacji w formie grantu na demontaż, transport  

i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, jak również na wykonanie nowego pokrycia dachowego. 

Realizację projektu przewidziano na lata 2020 i 2021. Uzyskanie grantu będzie możliwe wyłącznie dla inwestycji, 

które zostaną rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy. Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta lub zostanie 

rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą, nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania. 

Dotację można uzyskać do: 

- demontażu wyrobów zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie, 

- wykonania nowego pokrycia dachowego. 

Podatek VAT stanowi w projekcie koszt niekwalifikowany, a więc będzie w całości do poniesienia przez miesz-

kańca. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną zawarte w Regulaminie, który zostanie opublikowany na po-

czątku naboru wniosków. Osoby chcące wziąć udział w projekcie będą musiały złożyć wniosek. Uwaga! Nie bę-

dzie decydowała kolejność składania wniosków. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Gaszowice tel. 32/43 27144, e-mail: rozwoj@gaszowice.pl.       UG 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach wraz z filią w Czernicy startują od września w ogólnopolskiej kampanii społecz-

nej Instytutu Książki "Mała książka- wielki człowiek". 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6), które przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie Wyprawkę Czy-

telniczą z niezwykłą książką pt. "Pierwsze czytanki dla..." na dobry czytelniczy start. 

Książka dostosowana jest pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełnia najwyższe standardy pięknych i 

mądrych książek dla najmłodszych. W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliote-

ce Mały Czytelnik dostanie naklejkę. Po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym 

jego czytelnicze zainteresowania. 

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie. Przygotowana dla nich broszura informacyjna "Książką połą-

czeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki" przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzy-

ściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Badania wykazują, że dzieci wychowane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownic-

twa i dobrze rozwinietą wyobraźnię. 

Gorąco zapraszam rodziców z dziećmi do wizyty w bibliotece i do wzięcia udziału w kampanii czytelniczej. 

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców do odwiedzania bibliotek! 

 

W zbiorach bibliotek jest bardzo dużo nowości wydawniczych. Priorytetem przy 

zakupach są autorzy i tytuły proponowane przez czytelników. Uzupełniane są także 

lektury dla dzieci szkolnych. 

Biblioteki prowadzą również wypożyczenia na telefon z dowozem książek do do-

mu czytelnika. Oferta skierowana jest do czytelników w podeszłym wieku z ogra-

niczoną sprawnością ruchową. Zapraszamy do skorzystania z tej propozycji. 

 

"Kto czyta książki, żyje podwójnie..."/Umberto Eco/ 

         

             Ewa Kowol 

"MAŁA KSIĄŻKA -WIELKI CZŁOWIEK" 

Godziny 

otwarcia  

bibliotek 

Gaszowice 

tel. (32) 

4331858 

Czernica 

tel. (32)

4305332 

Poniedziałek 8-16 8-16 

Wtorek 8-16 8-16 

Środa 8-18 10-18 

Czwartek 8-12 8-16 

Piątek 8-15 8-16 
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5 sierpnia 2019r. projekt eTwinning "The Cubs" realizo-

wany przez nauczycielkę języka angielskiego Alicję Bor-

kowską i uczniów klasy Va został nagrodzony Krajową 

Odznaką Jakości. Krajowa Odznaka Jakości przyznawana 

jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning tym na-

uczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawa-

na jest za wyróżniającą w naszym kraju. 

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest: wy-

różnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach 

eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli 

jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywa-

cja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – 

publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jako-

ści oraz otwartość na współpracę europejską. 

Projekt "The Cubs" został doceniony pod kątem następujących kryteriów: innowacyjność pedagogiczna i kreatywność, integra-

cja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami 

partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rezultaty i wpływ. 

Do tej pory Krajową Odznaką Jakości zostali również nagrodzeni partnerzy z Serbii, Słowacji, Hiszpanii i Turcji. Kolejnym  

i najwyższym odznaczeniem jest Europejska Odznaka Jakości, o którą szkoła się również ubiega. 

szkolny koordynator projektów eTwinning, Alicja Borkowska 

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH W SP 

KRAJOWA ODZNAKA JAKO ŚCI DLA ZSP SZCZERBICE 

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego 2019/2020 

w Szkole Podstawowej w Gaszowicach  wykonano wiele prac: 

 Pomalowano wszystkie korytarze szkolne. Wzbogacono je 

kolorowymi rysunkami roślin i zwierząt (płatne z funduszy 

Rady Rodziców). Każdy korytarz przedstawia jeden ze 

światów przyrody: morze, łąka, las, niebo. 

 Pomalowano: pokój nauczycielski, świetlicę, bibliotekę, 

pomieszczenie pedagoga, gabinet pielęgniarki, sześć  klas 

lekcyjnych oraz wszystkie toalety. 

 Dokonano zakupu oraz zainstalowano: tablice informacyj-

ne oraz gazetki szkolne. 

 Pomalowano płot przy wejściu głównym do szkoły 

oraz posadzono kwiaty w donicach przed szkołą. 

 Dokonano zakupu mebli do sekretariatu szkolnego. 

 Zakupiono żaluzje i rolety do czterech pomieszczeń 

szkolnych oraz stół konferencyjny do pokoju nauczycielskie-

go. 

 Wymieniono  oświetlenie na korytarzach szkoły. 

 Wymieniono wszystkie klamki do drzwi i gniazdka 

oraz wyłączniki prądu. 

 Zakupiono pomoce dydaktyczne do geografii i biologii 

(z funduszy Rady Rodziców) 
 

Uczniowie rozpoczną kolejny rok nauki w pięknej i koloro-

wej szkole. 

SP GASZOWICE 

ZAKOŃCZNIE FUNKCJONOWANIA NOCNEJ LINI I AUTOBUSOWEJ N2 

Z dniem 1 października br. zawieszone zostają kursy nocnej linii autobusowej N2.  Linia ta została uruchomiona na 

czas okresu letniego. 

Ponowne uruchomienie kursów linii nocnej na ternie Gminy Gaszowice, zaplanowano na sezon letni (czerwiec – 

wrzesień) roku 2020.            UG 
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DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE - ŁUKÓW ŚLĄSKI , 25 S IERPNIA 2019 - FOTOGALERIA 
Zdjęcia: „Foto Studio” - Urszula Mazurek, Gaszowice. 
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DOŻYNKI PREZYDENCKIE W SPALE - FOTOGALER IA 
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WYBORY PARLAMENTARNE 2019 
Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę, 

13 października. Termin jesiennych wyborów poda-

no na początku sierpnia. Prezydent Andrzej Duda 

podpisał postanowienie w tej sprawie. 

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach 

do Sejmu i Senatu RP przysługuje obywatelowi pol-

skiemu, który: 

-najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 

-nie został pozbawiony praw publicznych prawomoc-

nym orzeczeniem sądu, 

-nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym 

orzeczeniem sądu, 

-nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 

-wyborca wpisany jest do spisu wyborców w obwodzie głosowania odpowiednim dla miejsca stałego zamieszkania 

w Polsce. 

Aby oddać głos należy udać się do swojej komisji wyborczej. Koniecznie należy zabrać ze sobą dokument potwier-

dzający tożsamość. Komisja wydaje dwie karty do głosowania - na jednej (przeznaczonej na Sejm) znajdą się listy 

komitetów z nazwiskami kandydatów, zaś na drugiej (przeznaczonej na Senat) znajdziemy kandydatów ułożonych w 

kolejności alfabetycznej. 

Głosowanie polega na zaznaczeniu wybranego nazwiska kandydata dwoma przecinającymi się liniami w przeznaczo-

nej na to kratce (tzw. znak x). 

Każdemu wyborcy przysługują łącznie dwa głosy - jeden do Sejmu i drugi do Senatu. Co oznacza, że na każdej z 

dwóch kart do głosowania można postawić tylko jeden znak x. 

W trakcie tegorocznych wyborów parlamentarnych wyłonione zostanie 460 posłów i 100 senatorów, którzy zasią-

dą w parlamencie. 

W okręgu do Senatu w nr 73 który swym zasięgiem obejmuje obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz miasta 

na prawach powiatu: Rybnik, wybierzemy 1 senatora. Trzy komitety wyborcze zarejestrowały po jednym kandyda-

cie do senatu. 

Natomiast w okręgu do Sejmu nr 30 obejmującą południowo-zachodnią część województwa śląskiego tj.  powiaty: 

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, wy-

branych zostanie 9 posłów. W tym okręgu kandydatów będziemy wybierać kandydatów z list 6 komitetów wybor-

czych. 

Lokale będą czynne od godziny 7 do godziny 21. 

Wyborcy którzy ostatnio zmienili miejsce zamieszkania lub w dniu wyborów chcą głosować w innym mieście lub 

poza granicami Polski, muszą dopisać się albo do rejestru wyborców (na stałe), albo do spisu wyborców (tylko na 

najbliższe wybory). W tym celu powinni stawić się osobiście w urzędzie gminy lub wykorzystać internetową platfor-

mę ePUAP. Wyborcy mogą też głosować na podstawie zaświadczenia, które wcześniej muszą odebrać w urzędzie 

gminy w miejscu swojego stałego zamieszkania. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania możemy pobrać z urzędu gminy, gdzie jesteśmy zameldowani na pobyt stały, 

najpóźniej dwa dni przed wyborami, czyli 11 października. 

Mniej czasu mają ci, którzy chcą dopisać się do spisu wyborców. Jeśli chcą głosować w Polsce, wniosek muszą zło-

żyć osobiście najpóźniej do 8 października. Jeśli chcą głosować za granicą, to wnioski muszą złożyć do 10 październi-

ka w polskich placówkach dyplomatycznych. W wyborach możemy głosować też korespondencyjnie lub poprzez 

pełnomocnika. Taka forma głosowania jest przeznaczona przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Dodatko-

wo przez pełnomocnika mogą głosować osoby, które ukończyły 75 rok życia.             UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje 9 listopada br. 

(sobota) o godz.17.00 imprezę Kulinarne gaszowickie smaki.  

W czasie imprezy będzie można zaprezentować na swoim stoisku przygotowane swoje ulubione potrawy, a zarazem 

skosztować „specjałów” innych uczestników, a także podzielić się przepisami. Na stoisku można wystawić ulubione 

dania, nalewki, wyroby kulinarne. Organizator zapewnia częściowy zwrot kosztów za przygotowanie i zaprezentowa-

nie potraw.  

Chętnych do uczestnictwa prosimy o zgłaszanie sie do Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach celem rezerwacji 

stoiska. Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie - 32 43 05 485. 

Zapraszamy wszystkich miłośników dobrego i zdrowego jedzenia.                OKiS 

KULINARNE GASZOWICKI E SMAKI 
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14 września w hali OKiS - w Gaszowicach odbył się 

jak co roku turniej skata sportowego z cyklu GPO. 

Memoriał Michała Mazurka i Franciszka Porwoła zgro-

madził 58 skaterów w tym jedną panią. Seria pierwsza 

padła łupem zawodnika Strażaka Głożyny – kolegi  

Włodzimierza Stroińsiego, który zgromadził 1892 

punktów. W drugiej serii najlepszy wynik uzyskał kole-

ga Zygmunt Granieczny reprezentujący LKS Górki 

Śląskie gromadząc 1770 punktów. Turniej to zawody, 

w których suma punktów zdobytych w 1 i 2 rundzie 

wyłania zwycięzcę. Tym razem zwycięzcą został kolega 

Krystian Balcer reprezentujący WOKiR Połomia gro-

madząc 3396 punktów co jest nie lada wyczynem. 

Drugie miejsce z wynikiem 3048 punktów zdobył kole-

ga Władysław Mazierczyk, a trzeci był kolega Józef 

Mołdrzyk reprezentujący WOK Skrzyszów gromadząc 2963 pkt. Najlepszym zawodnikiem GKS-u był kolega Woj-

ciech Pielacz, co uplasowało go na 5 miejscu. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować sponsorom, dzięki któ-

rym ten turniej mógł być rozegrany.                 Sekcja Skat, GKS Dąb Gaszowice 

SKATOWY MEMORIAŁ W GASZOWICACH 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr OG-BR.0007.43.260.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w Gminie Gaszowi-

ce obowiązują następujące obwody głosowania:  

Nr obwodu  Granica obwodu 
Siedziba obwodowej komisji wybor-

czej 

1  

Sołectwo Gaszowice:  

ul. Graniczna, Jerozolimska, Podleśna, Rybnicka, Rydułtowska, Zie-

lona, Kolejowa, Stawowa, Wiejska od nr 1-33, parzyste od nr 34-68 

Ośrodek Kultury i Sportu 

ul. Rydułtowska 7, Gaszowice 

2  

Sołectwo Gaszowice:  

ul. Dołki, Klasztorna, Leśna, Rudzka, Sumińska, Łąkowa, Pogwiz-

dowska, Wiejska nieparzyste od nr 35-do końca i od nr 70-do koń-

ca 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Rydułtowska 8, Gaszowice 

3  Sołectwo Piece.  

Szkoła Podstawowa 

im. Ziemi Śląskiej 

ul. Rydułtowska 9 

44-293 Piece 

4  

Sołectwo Szczerbice:  

ul. Biernackiego, Cmentarna, Ks. Alberta Büchlera, Nowa, Piasko-

wa, Rybnicka, Stara, Jerozolimska, Leśna, Sumińska 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

ul. Szkolna 6, Szczerbice 

5  

Sołectwo Szczerbice:  

ul. Graniczna,Krótka, Łączna, Radoszowska, Szkolna, Fabryczna, 

Górska, Polna, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

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 

INFORMACJA W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NA OBWODY GŁOSOWANIA  
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Przypominamy, że 20 września minął kolejny 

kwartalny termin wnoszenia opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. 


