
 24 czerwca br. aż 153 

uczniów naszej gminy opuściło 

mury Szkoły Podstawowej im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach.  To 

ostatni rocznik, który uczył się 

w naszej szkole tak licznie.  

Uczniowie uczęszczali do niej 

“tylko” i “aż” 2 lata, które nie 

były łatwe: “reżim sanitarny”, 

kwarantanny, Teamsy,  a na 

koniec świadomość wojny za 

naszą granicą. Na szczęście 

były to też lata wza-

jemnych przyjaźni, 

radości, sukcesów, 

wycieczek i życzli-

wości.  Wszyscy 

mogliśmy się spo-

tkać w komplecie 

podczas Uroczysto-

ści Zakończenia 

Roku Szkolnego. 

Szczęśliwie wszyscy 

ukończyli szkołę, w 

tym bardzo dużo 

uczniów z wyróżnieniem. Po krótkim programie artystycznym 

uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem ode-

brali nagrody książkowe z rąk Dyrektora Szkoły - Pana Mariusza 

Gawliczka. Urząd Gminy Gaszowice ufundował nagrody dla dzie-

sięciu uczniów z najwyższą średnią ocen oraz dwóch najlepszych 

sportowców w roku szkolnym 2021/2022, które podczas uro-

czystości wręczył Wójt Gminy Gaszowice – Pan Paweł Bugdol 

oraz Dyrektor GZOPO – Pan Zbigniew Goworowski.  

Tradycją szkoły jest przyznawanie także nagrody “PRYMUSA 

ROKU”. 24 czerwca ten tytuł za najwyższą średnią uzyskała 

uczennica klasy 8c Kinga Górecka (śr. 5,67). 

Wśród wyróżnionych tego dnia uczniów znalazła się także nasza 

drużyna szczypiornistów, która wywalczyła 3 miejsce w woje-

wództwie w kategorii rozgrywek drużyn szkolnych. Uczniowie 

odnosili sukcesy w różnych dziedzinach: w konkursie przedmio-

towym z historii, konkursie matematycznym Kangur, festiwalach 

muzycznych, konkursach plastycznych, językowych oraz cyfro-

wym. Brali udział w licznych projektach i wyjazdach. Szczerze 

Wam za to absolwenci Szkoły Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w 

Piecach dziękujemy i życzymy Wam sukcesów na dalszych eta-

pach nauki.   
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Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gaszowice do wspólnego 

świętowania. Szczególną prośbę dotyczącą przygotowania dekoracji dożyn-
kowych posesji, kierujemy w stronę właścicieli nieruchomości znajdujących 
się na trasie korowodu. 
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Kończą się prace związane z 

rozbudową Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Szczerbicach. Aktualnie 

trwają procedury odbiorowe i jeśli nie wyda-

rzy się nic nieprzewidzianego, od nowego ro-

ku szkolnego młodzi mieszkańcy naszej gminy 

będą mieli do dyspozycji nowoczesne po-

mieszczenia wraz z wyposażeniem. - Cieszę 

się, że ta duża inwestycja została zakończona 

pomyślnie. Mam nadzieję, że rozbudowa pla-

cówki znacznie poprawi standard i komfort 

zarówno uczniom, jak i nauczycielom – mówi Paweł Bugdol, Wójt gminy Gaszowice. 

Całkowita wartość inwestycji to 3,5 mln. zł. Zadanie zostało całkowicie sfinansowane ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach prac powstał nowy segment Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

w którym znajdują się 4 nowe pracownie dla klas starszych wraz z zapleczem socjalnym oraz szatnia. Dodajmy, że na ukończe-

niu są również prace termomodernizacyjne Szkoły Podstawowej w Piecach. Koszt tej inwestycji to około 1,5 mln zł.  JP 

Od 1 lipca 2022 roku w naszej gminie zmianie ulega 

stawka opłat za śmieci. Będzie ona wynosiła 34 zł od 

osoby (poprzednio 30 zł). Dla gospodarstw domowych, 

które zadeklarują kompostowanie odpadów zielonych, przewidziano stawkę mniejszą o 6 zł. W ogłoszonym jakiś czas temu 

przetargu wystartowały 3 podmioty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Transgór z Rybnika. Ze względu na złożenie odwo-

łania przez inną firmę, do końca lipca trwały procedury związane z wyborem wykonawcy, ale nie będą one miały wpływu na 

wcześniej ustaloną stawkę. Nowa umowa z firmą wywozową będzie obowiązywała do końca grudnia 2023 roku.   JP 

NOWA STAWKA OPŁAT ZA ŚMIECI OD 1 LIPCA  

BOISKO I KANALIZACJA POD ZNAKIEM ZAPYTAN IA 

Na ten moment nie wiadomo czy uda się zrealizować dwie planowane inwestycje, na które gmina Gaszowice otrzymała dofi-

nansowanie z pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład. W październiku zeszłego roku informowaliśmy, że gmina 

otrzymała 2,6 mln zł na budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem w Łukowie Śląskim i 5,3 mln zł 

na I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach. - Jeśli chodzi o boisko, dokumentacja jest już zakończona. Wkrótce 

ogłosimy kolejny przetarg, ale wiemy już, że koszty budowy są o co najmniej kilkadziesiąt procent wyższe, niż zakładaliśmy w 

momencie składania wniosku. Ostateczną decyzję podejmiemy po otwarciu ofert, ale jeśli nie będą one korzystne finansowo, 

być może będziemy zmuszeni zrezygnować z tej inwestycji. Gminy po prostu nie będzie stać, żeby dołożyć środki finansowe do 

tego zadania - wyjaśnia wójt Paweł Bugdol. Bardzo podobna sytuacja dotyczy kanalizacji. Tutaj również koszty budowy znacznie 

wzrosły i wiele wskazuje na to, że oferty wykonawców przerosną możliwości finansowe gminy. - To jest problem ogólnopolski. 

W takiej sytuacji jak my, znalazły się również setki innych gmin w całym kraju. Wszystko z powodu dużej inflacji i ogromnego 

wzrostu cen materiałów budowlanych - podsumowuje wójt.        JP 

Gmina Gaszowice otrzymała dofinansowanie z drugiego rozdania Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 3,8 mln zł udało się 

uzyskać na zagospodarowanie terenu wokół Zameczku w Czernicy. Inwestycja przewiduje m. in. remont parkingów i ogrodze-

nia od strony ul. Wolności, a także stworzenie miejsca do gry w mini-golfa. Ponad 2 mln zł wynosi dofinansowanie do termo-

modernizacji budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, w którym znajduje się ośrodek zdrowia. Z kolei niecałe 2 

mln zł udało się pozyskać na dostosowanie sal lekcyjnych na sale przedszkolne w Szkole Podstawowej w Piecach. - Dokumenta-

cja związana z projektami w Gaszowicach i Piecach jest już gotowa. Zaraz po otrzymaniu promes potwierdzających przyznanie 

nam dofinansowania będziemy przystępować do procedur przetargowych - zapowiada wójt Paweł Bugdol.    JP 

3 INWESTYCJE DOFINAN SOWANE W RAMACH I I NABORU POLSKIEGO ŁADU  

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Śląskiej w Piecach wróciła do tradycji sprzed pandemii. 
Uczniowie, którzy otrzymali na koniec roku szkolnego świa-

dectwo z wyróżnieniem oraz najlepsi sportowcy w roku 
szkolnym 2021/2022, 15 czerwca br. pojechali do Twinpigs. 

Wycieczka ta była nagrodą za cały rok intensywnej pracy. 
Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Radnym Gminy Gaszowi-

ce, a sfinansowanie tej atrakcji dla uczniów.   
SP Piece 

WYJAZD DO PARKU ROZRYWKI  

INWESTYCJE OŚWIATOWE NA FINISZU  
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2022 - I I PÓŁROCZE 

W związku z zawarciem umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorstwem Transgór z Rybnika, przedstawiamy Państwu har-

monogramy odbioru odpadów do końca br. 

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że począwszy od sierpnia Gmina Gaszowice będzie obsługiwana w ramach mniejszych rejo-

nów, często są to lokalizacje obejmujące kilka ulic w dwóch lub trzech miejscowościach, dlatego ważne abyście Państwo od-

naleźli właściwy dla siebie harmonogram. 

Firma Transgór nie prowadziła dotychczas działalności na terenie naszej gminy, zatem spodziewamy się w początkowym 

okresie zwiększonej ilości zgłoszeń dotyczących wywozu odpadów w terminie ze strony mieszkańców naszej gminy. Przypo-

minamy, że zgłoszenia związane z niewłaściwym świadczeniem usług w szczególności brakiem odbioru odpadów w terminie, 

powinny zostać przekazane do tutejszego Urzędu Gminy, do 3 dni kalendarzowych od daty wskazanej w harmonogramach. 

Zgłoszenie można przesyłać drogą elektroniczną (wiadomość email) oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu. 

Odbiór odpadów budowlanych odbędzie się w 17, 18 i 19 października 2022. ( UWAGA! Odpady budowlane należy dostar-

czyć do kontenera znajdującego się przy PSZOK-u tj. przy ZOK Gaszowice) 

Odbiór odpadów budowlanych odbędzie się w 17, 18 i 19 października 2022. ( UWAGA! Odpady budowlane należy dostar-

czyć do kontenera znajdującego się przy PSZOK-u tj. przy ZOK Gaszowice) 

Odbiór odpadów budowlanych odbędzie się w 17, 18 i 19 października 2022. ( UWAGA! Odpady budowlane należy dostar-

czyć do kontenera znajdującego się przy PSZOK-u tj. przy ZOK Gaszowice) 
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Odpady selektywne odbierane są zgodnie z harmonogramami dla danego rejonu. 

UWAGA! Przedsiębiorcy którzy zadeklarowali odbiór jednego pojemnika w miesiącu, obsługiwani są tylko i wyłącznie w pierw-

szym z terminów w danym miesiącu. 

STAWKI 

Wójt Gminy Gaszowice informuje, że od 1 lipca 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr  BR.0007.44.281.2022 r. z dnia 26 maja 2022 r. 

Rady Gminy Gaszowice następuje zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na któ-

rych zamieszkują mieszkańcy, jeżeli opady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi  

34,00 zł. miesięcznie od osoby. Podwyższona stawka opłaty wynosi 68,00 zł  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, na których po-

wstają odpady komunalne za pojemnik lub worek wynoszą (patrz tabela poniżej): 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub inne nierucho-

mości wykorzystywane na cele rekreacyj-

no-wypoczynkowe wynosi 190,00 zł. 

Podwyższona roczna ryczałtowa stawka 

opłaty wynosi 380,00 zł., jeżeli nie jest 

wypełniany obowiązek zbierania odpa-

dów w sposób selektywny. 

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi dla 

właścicieli nieruchomości posiadających 

kompostowniki przydomowe. 

TERMINY ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Informuję również o terminach złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

- W przypadku gdy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną odpady komunalne, właściciel nierucho-

mości ma obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni. 

- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpa-

dów komunalnych powstających na nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przypominam, iż wpłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na przyznany indywidualny rachunek bankowy. Termin wnoszenia opłat 

za dany kwartał upływa 20-tego dnia ostatniego kwartału. Bezpłatne dokonywanie wpłat możliwe jest w placówce Jastrzębskiego 

Banku Spółdzielczego przy ul. Rydułtowkiej 1 w Gaszowicach. Wpłat dokonywać można również za pomocą bankowości inter-

netowej – przelewem. Gmina nie ma obowiązku przypominać o konieczności uregulowania opłat za „odpady ko-

munalne”. Należy samemu zadbać o to, by we wskazanym terminie opłata trafiła na rachunek bankowy gminy. 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

za I kwartał do 20 marca danego roku, 

za II kwartał do 20 czerwca danego roku, 

za III kwartał do 20 września danego roku,  

za IV kwartał do 20 grudnia danego roku. 

Dlaczego coraz drożej ? 

W ostatnich miesiącach obserwujemy okres dynamicznego wzrostu cen, towarów i usług. Porównując lata ubiegłe mamy do 

czynienia z ogromnym wzrostem cen paliw, energii oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe czynniki mają 

wpływ na to, że ceny śmieci również wzrosły. Z danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że jeden mieszka-

niec naszej gminy wytwarza ok. 460 kg odpadów komunalnych rocznie.       UG 

KOMUNIKAT W SPRAWIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

POJEMNIK ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB 
SELEKTYWNY 

ODPADY NIE ZBIERANE W 
SPSÓB SELEKTYWNY 

80 l 16,00 zł 32,00 zł 

110/120 l 24,00 zł 48,00 zł 

240 l 48,00 zł 96,00 zł 

1100 l 220,00 zł 440,00 zł 

5 m3
 1 000,00 zł 2 000,00 zł 

7 m3
 1 392,00 zł 2 784,00 zł 

worek 120 l 19,00 zł 38,00 zł 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Niesegregowane odpady komunalne 

  Czernica Szczerbice Łuków Śląski, Pie-

ce 

Gaszowice 

Sierpień 9,23 11,25 9,23 12,26 

Wrzesień 6,20 8,24 6,20 9,23 

Październik 4,18 6,20 4,18 7,21 

Listopad 15,29 17,29 15,29 18,29 

Grudzień 13,29 15,29 13,29 16,29 
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„Czernicki Bulodrom”  w przedostatnią niedzielę czerwca br. tętnił ży-

ciem, a mianowicie  Sołtys Czernicy Adam Mróz zorganizował turniej gry 

w bule (pétanque). Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 14 zawodni-

ków. Po 3 godzinach grania wyłoniono zwycięzców,  najwyżej na podium uplasował się Marek Kozub, ll miejsce zajął Piotr 

Górecki, natomiast lll miejsce przypadło Bogusławowi Porwoł. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, a pozo-

stali gracze coś słodkiego. Nagrody ufundował Sołtys.        AM 

W niedzielne popołudnie 26 czerwca odbył się w Szczerbicach, na świeżo 

wyremontowanym placu przy ZSP Szczerbice, pierwszy „Letni koncert pod 

chmurką”. Mimo upalnej pogody, na placu zebrała spora grupa słuchaczy, by 

miło spędzić czas w gronie rodziny, znajomych, czy sąsiadów. Repertuar koncertu był bardzo zróżnicowany. Posłu-

chać było można piosenek z lat dwudziestych i trzydziestych minionego wieku w wykonaniu wokalistki Karoliny Ha-

nik, której na pianinie akompaniował jej mąż, znany rybnicki muzyk Jarosław Hanik. Kolejnym artystą, który wystąpił 

był pochodzący ze Szczerbic muzyk Bartosz Głombica, który na 

saksofonach (altowym i tenorowym) zaprezentował znane, wspa-

niałe przeboje muzyki światowej. Oprócz zaproszonych muzy-

ków wystąpił zespół Szczyrbicko Czelodka grający muzykę ludo-

wą i biesiadną. 

Na zakończenie wszyscy artyści wykonali wspólnie dwie znane 

piosenki biesiadne. Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale, kogo 

nie było niech żałuje. 

A jak było przedstawia fotorelacja Mateusza Kowalskiego. Kolej-

ny koncert odbył się w niedzielę 24 lipca, w tym samym miejscu, 

wykonawcy bez zmian, a repertuar – zupełnie inny. Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-

rzy pomogli i przyczynili się do organizacji koncertu. 
Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Szczyrbicko Czelodka 

Rodzina nieżyjącego Franciszka Wieczorka (autora Kroniki Gaszowic) dziękuje za umożliwienie wydania publika-

cji pt. Szkice dziejów wsi Gaszowice. Publikacja została wydana w formie książki oraz w wersji cyfrowej. 

Podziękowania kierujemy w stronę następujących osób: Wójt Gminy Gaszowice – Paweł Bugdol, Dyrektor 

szkoły podstawowej w Gaszowicach – Norbert Niestolik, Wiesław Macoch, Łukasz Wojaczek oraz Ewa Kowol – Dyrektor 

Biblioteki Publicznej w Gaszowicach. Dzięki zaangażowaniu w/w grupy ludzi, wieloletnia praca pana Franciszka Wieczorka mo-

że służyć całej społeczności gminy Gaszowice. 

Publikacja w wersji elektronicznej została zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Gaszowicach - https://

gaszowicesp.edupage.org/ w zakładce o szkole – pod tytułem „Szkice z dziejów Gaszowic”. 

Książkę można także wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaszowicach. 

Serdecznie zapraszamy do lektury. Osoby zainteresowane historiami zamieszczonymi na łamach publikacji zapraszamy do kon-

taktu z panią Dyrektor Biblioteki - Ewą Kowol.  

W dniu 11 czerwca br. sekcja skata GKS DĄB Gaszowice dla 

uczczenia 75 rocznicy założenia klubu, zorganizowała turniej 

rangi GPO w skata sportowego. W zawodach wzięło udział 

49 skaterów. Pierwszą serię z wynikiem 1584 pkt. zapisał na swoją korzyść Marian Pielacz, zawodnik 

miejscowego GKS-u. Druga seria padła łupem zawodnika S.C. Herkules Rydułtowy – Kazimierza 

Tokara, który zgromadził 1665 pkt. 

Po podsumowaniu punktów zdobytych w obu seriach zwycięzcą turnieju z wynikiem 2977 pkt został 

kolega Bolesław Tomaszewski, zawodnik GKS-u. Drugie miejsce z wynikiem 2891 pkt zajął zawodnik 

S.C. Strażak Głożyny kolega Bolesław Starosta. Wynik 2698 pkt dał koledze Marianowi Pielaczowi 

trzecie miejsce. Zawody zostały przeprowadzone w koleżeńskiej atmosferze, zgodnie z regulaminem 

PZ SKAT. Nad całością pieczę sprawował, a także sędziował kolega Eugeniusz Cyran.  GKS Dąb 

„LETNI KONCERT POD CHMURKĄ” 

SKAT W GASZOWICACH 

W CZERNICY GRAJĄ W BULE 

PODZIĘKOWANIA 

Rok szkolny 2021/2022 obfitował w Szkole Podstawowej im. H. M Gó-

reckiego w Czernicy w wiele sukcesów sportowych. Nasi reprezentanci 

zarówno dziewczęta jak i chłopcy startowali w zawodach na różnych 

szczeblach. Począwszy od zwycięstw gminnych, powiatowych, rejonowych, a nawet półfinałach wojewódzkich. Jeste-

śmy z nich bardzo dumni i dziękujemy za ich sportowe ambicje, które uszczęśliwiały przede wszystkim nie tylko ich 

samych, ale także ich rodziców, nauczycieli, koleżanki i kolegów. Nasi uczniowie startowali w następujących zawodach 

odnosząc same sukcesy: 

II miejsce w ¼ Finału Woj. Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt, III miejsce w ¼ Finału  

Woj. Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, II miejsce w ½ Finału Woj. Igrzysk Dzieci w ko-

szykówce  chłopców, III miejsce w ¼ Finału Woj. Igrzysk Dzieci 4-ek siatkarskich dziewcząt, II miejsce w powiatowym 

turnieju mini siatkówki chłopców młodszych, II miejsce w ¼ Finału Woj. Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt,  

I miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej chłopców młodszych, IV miejsce w ¼ Finału Woj. Igrzysk dzieci w piłce 

nożnej chłopców, I miejsce w XVI powiatowych drużynowych zawodach łyżwiarstwa szybkiego dziewcząt młodszych, 

II miejsce w powiatowym turnieju mini siatkówki chłopców, I miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego dziew-

cząt młodszych, II miejsce w powiatowym turnieju tenisa stołowego chłopców młodszych. 

Nasi najlepsi sportowcy to: Wypych Martyna, Żydek Paulina, Donga Kamila, Mojżysz Emilia, Nowak Amelia, Łysik Wiktoria, Donga Lena, Trzeciak 

Julia, Trzeciak Liliana, Janda Julia, Rutkowska Julia, Jaksik Alicja, Jeszka Julia, Steuer Paulina, Steuer Anna, Bober Julia, Gleaser Oliwia, Mandrysz 

Krzysztof, Chowaniec Remigiusz, Posłuszny Ksawery, Bożyk Oskar, Gebel Jakub, Szczyrba Piotr, Cojg Karol,  Buda Igor, Skowronek Tomasz, Trosz-

ka Sebastian, Śmietanka Szymon, Pytlik Jan, Lukoszek Rafał, Czarnecki Jakub, Mandrysz Tomasz, Sopa Mariusz, Kolarczyk Przemek, Pytlik Franek, 

Steuer Dominik, Kopiec Adam. Życzymy dalszych wspaniałych sukcesów w następnym roku szkolnym.      ZM 

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW Z CZERNICY  



Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 

Od 1 Lipca 2022 opłata za gospodarowanie odpadami dla 

nieruchomości zamieszkałych wynosi 34 zł od osoby.  

Przypominamy, że kolejny kwartalny termin uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami mija 20 września br. Str. 8 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” pracuje od poniedziałku do piątku,  

w Urzędzie Gminy Gaszowice (pokój 03, Referat Ochrony Środowiska) tel. 32/4327144 e-mail: eko@gaszowice.pl.   

W celu ułatwienia pracy punktu, zalecany jest kontakt w formie telefonicznej lub mailowej. Kwestie, które wymagają osobistej 

obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty.         UG 

W Szkole Podstawowej im. H. M. Górec-

kiego w Czernicy bardzo prężnie działa 

Szkolne Koło Wolontariusza. Tworzą go 

uczniowie, którzy za zgodą rodziców,  chętnie i bezinteresownie niosą pomoc po-

trzebującym. Opiekę nad uczniami należącymi do SKW sprawuje nauczyciel, który 

jednocześnie wspiera i nadzoruje ich pracę.   
W roku szkolnym 2021/2022 podjęliśmy następujące działania: 

1. Wzięliśmy udział w akcji MEN i S „Szkoła pamięta” w ramach której  odwiedzili-

śmy groby ważnych postaci  naszej miejscowości, uporządkowaliśmy  opuszczone  

groby na cmentarzu i zapaliliśmy znicze na   znajdującym się obok naszej szkoły 

Pomniku Powstańców Śląskich, na lekcjach wspominaliśmy naszych przodków oraz 
przygotowaliśmy na korytarzu  wystawę poświęconą księdzu Janowi Kapołce. 

2. Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy  „Szlachetną Paczkę” dla 

wybranej, potrzebującej rodziny. 

3. Zorganizowaliśmy zbiórkę nakrętek plastikowych na rehabilitację dla chorego chłopca. 
4. Z inicjatywy nauczycielki j. polskiego uczniowie wykonali i wysłali 216 kartek urodzinowych  dla chorej 

na glejaka mózgu Blanki. Dziewczynka  marzyła o kartkach urodzinowych z dinozaurami i takie otrzymała. 

5. Przekazaliśmy do szpitala na oddział dziecięcy  maskotki oraz na oddział  onkologiczny kolorowe chust-

ki na głowę  dla kobiet  po chemioterapii. 
6. Wspólnie z  Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy  zbiórkę karmy dla podopiecznych Fundacji 

„Jestem głosem tych co nie mówią”. 

7. Dołączyliśmy do akcji ekologiczno-charytatywnej „Szafowanie dla Adelki”. Zebrane  w szkole tekstylia 

zostały przekazane do Raciborza na finał akcji. Pozyskane w aukcji pieniądze zostały przekazane rodzicom  

14 miesięcznej dziewczynki  chorej na rdzeniowy zanik mięśni, na zakup bardzo drogiego lekarstwa. 
8. Starsi uczniowie wzięli udział w projekcie „BohaterON- włącz historię”- przygotowali  i wysłali kartki  

z życzeniami  dla uczestników Powstania. 

9. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej własnoręcznie wykonaliśmy i przekazaliśmy kartki dla emerytowa-

nych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. 
10. Kolejny raz wzięliśmy udział w akcji „Szkoło Pomóż i Ty”, która polega na sprzedaży pomocy nauko-

wych - cegiełek. W tym roku wspólnie pomogliśmy 10 – letniemu Kacperkowi u którego zdiagnozowano 

dziecięce porażenie mózgowe. 

11. Jak co roku przystąpiliśmy do  akcji „Góra grosza”, która polega za zbiórce drobnych monet do przy-

gotowanych w poszczególnych klasach puszek.  Zebraną kwotę 848,29 zł. przekazaliśmy  za pośrednic-
twem Poczty Polskiej na konto „Towarzystwa Nasz Dom” na pomoc dzieciom wychowującym się poza 

biologicznymi rodzinami. 

12. „Czary mary okulary”- zorganizowaliśmy zbiórkę  używanych okularów dla mieszkańców Afryki  za 

pośrednictwem Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 
13. Nasza szkoła bardzo aktywnie współpracuje z  Hospicjum św. Franciszka w Katowicach. Dużą popu-

larnością cieszył się kiermasz „Galaretkowy zawrót głowy” podczas którego dla podopiecznych hospi-

cjum zebrano sporą kwotę pieniędzy. Przekazaliśmy również   własnoręcznie zrobione świąteczne  kartki. 

Pani Dorota Józef, pracownica domowego hospicjum, przeprowadziła w klasach drugich i trzecich warsz-
taty o wolontariacie. Uczniowie wzięli też udział w konkursie „Razem dbajmy o życie”. Jedna z uczennic 

klasy III b zajęła drugie miejsce. 

14. Zebraliśmy sporą ilość starych telefonów komórkowych w ramach akcji „Zbieram to w szkole” na 

rzecz budowy studni w Tanzanii. 

15. Panie bibliotekarki zachęciły do udziału w akcji „Książka dla Rodaka”. Udało się zebrać 97 książek dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Litwy, którzy mówią po polsku. 

16. Ważnym aspektem pracy wolontariatu w szkole jest samopomoc koleżeńska. W każdej klasie zostali 

wyznaczeni uczniowie, którzy  pomagali koleżankom i kolegom mającym trudności w nauce. 

17.Dodatkowo w szkole została przeprowadzona zbiórka potrzebnych rzeczy dla dotkniętych wojną 

mieszkańców Ukrainy. 

Bardzo serdecznie dziękuję całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedago-

gicznym a  szczególnie   rodzicom  za bardzo aktywne zaangażowanie się w te zaproponowane akcje. Wolontariat,  szczególnie 

wśród młodych osób, rozwija   postawę  alternatywną  dla konsumpcyjnego   obecnie stylu   życia  oraz   stwarza   okazję   do    

czynienia dobra, rozwijania zainteresowań i pożytecznego  spędzenia wolnego czasu. Pamiętajmy, że    „kiedy pomagamy innym, po-
magamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” /F. Edwards/    

                        Eugenia Boczek 

WOLONTARIAT W SZKOLE 


