
Ministerstwo Rozwoju poprzez ręce posła Bolesława Piechy przekazało sa-

morządowcom z obszaru powiatu rybnickiego rządowe bony, jakie otrzyma-

ją  gminy i powiat w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.  

W ramach propozycji działań "antycovidowych" dla samorządów, rząd po-

starał się o utworzenie specjalnego bonu inwestycyjnego dla gminy. Realiza-

cja tego pomysłu została przyjęta przez Parlament i Rząd, podstawowe zało-

żenia to wprowadzenie impulsu inwestycyjnego w gminach, który wpłynie 

nie tylko na uruchomienie powiązanych gałęzi gospodarki, ale również bę-

dzie przyczółkiem rozwoju i planowania inwestycji w kolejnych latach. 

Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa rozwoju, Gmina Gaszowice otrzyma 

wsparcie w wysokości  1.136.057 zł, co z nawiązką zrekompensuje obniżone 

wpływy podatkowe i umożliwi gminie realizację zaplanowanych inwestycji. UG 
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Udział w ogólnopolskim konkursie Wielka Liga 

Czytelników staje się już powoli naszą tradycją.  

W tym roku po raz trzeci szkoła stanęła do tego 

bardzo wymagającego konkursu. 

Oprócz zmagań indywidualnych tym razem posta-

nowiliśmy też zdobyć dla szkoły tytuł Placówki Ak-

tywnie Promującej Czytelnictwo. Aby uzyskać cer-

tyfikat Wielkiej Ligi Czytelników należało wykazać 

się wieloma działaniami, które potwierdzałyby 

szczególne zaangażowanie szkoły w promocję czy-

telnictwa. 

Oczywiście od początku zajęliśmy się realizacją za-

dań, niestety, zdalne nauczanie przerwało te stara-

nia. Nie poddaliśmy się i mimo niesprzyjających 

warunków nadal pracowaliśmy nad dopięciem 

wszystkich zamierzonych działań. Przede wszyst-

kim warunkiem było zdobycie sprawności w liczbie 

przekraczającej połowę uczniów naszej szkoły. 

Sprawności polegały na tym, że zawodnicy musieli 

przeczytać książkę, a potem wykonać na min. 80% 

test znajomości tej lektury. Po zdobyciu wymaga-

nego pułapu mogliśmy przystąpić do dokumento-

wania pozostałych działań. 

A były to m.in. organizacja konkursu recytatorskie-

go, promocja baśni i legend, pisanie własnych baśni, 

wykazanie się znajomością legend, wykonanie la-

pbooków, lektur w pudełku i makiet, wykonanie 

ilustracji do legend, pisanie własnych książek. 

Następnie należało przesłać całą dokumentację  

i czekać na decyzję surowego jury. Niedawno do-

wiedzieliśmy się, że udało się naszej szkole zdobyć 

certyfikat! 

Dziękujemy 

w s z y s t k i m 

zaangażowa-

nym uczniom 

i nauczycie-

lom. Ogrom-

nie się cie-

szymy, że w 

czasach komputerów czytanie w SP Czernica nadal 

jest na topie!  

A. Tkocz  

CERTYF IKAT DLA SP CZERNICA 

Przypominamy, że 20 czerwca minął termin wnosze-

nia kwartalnej (II kwartał 2020) opłaty za gospoda-

rowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

Wprawdzie Powiatowy Konkurs Recytatorski odbył 
się już jakiś czas temu, jednak nie było okazji po-

chwalić się wynikami naszych uczestniczek. 

Trzy zdolne dziewczyny ze Szkoły Podstawowej im. 

H.M. Góreckiego w Czernicy przygotowały frag-

menty prozy i wiersz, by je zaprezentować przed 

jury powiatowego konkursu "Mały OKR" w Czer-

wionce - Leszczynach. Były to: Julia Janda, Milena 

Marszolik i Marta Białek. 

Dziewczyny zmierzyły się z wieloma innymi recyta-

torami powiatu rybnickiego i przywiozły do szkoły 

następujące trofea: Julia Janda z klasy V  została wi-

cemistrzynią konkursu (II miejsce), natomiast Marta 

Białek zdobyła wyróżnienie. Julia miała reprezento-

wać powiat na etapie wojewódzkim w Katowicach, 

jednak z powodu pandemii mogła wysłać tylko swo-

je nagranie recytacji na wideo. 

Bardzo się cieszymy z sukcesów naszych zawodni-

czek i całej trójce gratulujemy wspaniałych wystę-

pów. Zapewne za rok zobaczymy te zdolne dekla-

matorki wśród uczestników kolejnej edycji konkur-

su!       A. Tkocz 

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI  

PAMIĘTAJ O WYMIANIE KOTŁA 
 

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytko-

wania: kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba 

wymienić do końca 2021 roku, kotły użytkowane od 
5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku, użyt-

kownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 

2025 roku, kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do koń-

ca roku 2027. 
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JĘZYK MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ZSP W SZCZERBICACH 

“Z językami wszędzie jesteś w domu.” 

(Edward De Waal) 

„Z językami wszędzie jesteś w domu” - wiedzą o 

tym uczniowie ZSP w Szczerbicach, którzy z ogrom-

nym zaangażowaniem podejmują się wyzwań z języka 

niemieckiego. W roku szkolnym 2019/2020, mimo 

niespodzianek, ukończyliśmy wiele założonych przed-

sięwzięć.  

Zrealizowaliśmy trzy międzynarodowe projekty, mia-

nowicie eTwinning „Deutsch verbindet Europa” ze 

szkołami z Niemiec oraz Słowenii,  eTwinning „Brief-

Partnerschaften” z uczniami z Francji oraz Turcji,  

a także „Das Bild der Anderen” pod patronatem Goethe-Institut w Warszawie ze szkołą z Rosji. Uczest-

niczyliśmy również w ogólnopolskim programie „Deutsch Plus”, w ramach którego odbył się wyjazd na 

pokazy naukowe „Science Show” Niemieckiego Uniwersytetu Dziecięcego Kinderuni, prowadzone przez 
Joachima Heckera oraz szereg spotkań ze studentami z Niemiec pod hasłem „Aktivisten online”. Ponadna-

rodowe aktywności to bezsprzecznie świetna okazja do szlifowania języka, zdobywania nowych doświad-

czeń i nawiązywania znajomości. Uczniowie podczas wspólnej pracy w partnerstwach oraz podczas spo-

tkań z native speakerami uczą się języka w użyciu, przez co ich motywacja do nauki rośnie. Uczą się tego, 

co z pewnością będzie im potrzebne w życiu. Świadomi wspomnianych profitów, w grudniu zaprezento-

waliśmy swoje umiejętności na Zjeździe Odkrywców Niemieckiego Domu Współpracy Polsko-

Niemieckiej w Opolu. Mimo stresu, reprezentanci ZSP w Szczerbicach spisali się na medal. Ciekawym 

przeżyciem był również udział w ogólnopolskim konkursie „Cześć, Europo!”, w ramach którego trzy 

uczennice z kl. 6 przeprowadziły lekcje dla swoich szkolnych kolegów, odbyła się gra terenowa z wykorzy-

staniem aplikacji Actionbound i powstały liczne materiały dydaktyczne, stworzone dzięki różnorodnym 

multimedialnym narzędziom. Teraz nie pozostaje nam nic innego niż oczekiwanie na wyniki.  

Zdalne nauczanie było dla nas sporym zaskoczeniem, jednak 

nie pokrzyżowało znacząco naszych planów. Udało nam się 

dokończyć zaplanowane zadania i w ten oto sposób uczestni-

czyliśmy w cyklu aż pięciu warsztatów językowych online, 

opierających się na nowatorskiej metodzie hospitacji, do któ-

rej włączeni zostali uczniowie wraz z nauczycielami. Taka for-

ma współpracy sprzyja poszerzaniu wiedzy i dzieleniu się po-

mysłami. Pomysłodawcą oraz organizatorem było Polskie Sto-

warzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Katowicach. 
W sieci odbył się również długo wyczekiwany wieczór filmo-

wy. Uczniowie klas 5 i 6, zaopatrzeni w prowiant i wygodny 

strój, zamienili spotkanie w plenerze na platformę Teams.  

Każde z działań językowych wymagało od uczniów nie tylko ogromnej pracowitości i elastyczności, ale 

przede wszystkim pokładów odwagi i chęci pokonania wielu barier. Często musieli podjąć ryzyko, które 

mogło przyczynić się do popełnienia błędu, jednak jak uczyć się lepiej, jeśli nie na własnych błędach?  

Z przyjemnością możemy powiedzieć, że nie zwalniali tempa do ostatnich dni roku szkolnego i sprostali 

każdemu wyzwaniu, godnie reprezentując naszą szkołę w kraju i za granicą.  

Monika Musioł-Skrzypiec – nauczycielka języka niemieckiego 
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Konkurs KANGUR 2020 organizowany jest pod patronatem  

Rady Europy, a w 1994 roku został wpisany do kalendarza imprez UNESCO.  

W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk Matematycznych, które przeprowadza Konkurs pod patronatem 

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osią-

gnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę 

matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie 

umiejętności.  

W tym roku w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny 

podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czernicy przystąpili do konkursu w trzech kategoriach: Żaczek, Maluch i Benia-

min. W maju z powodzeniem zalogowali się na platformie i przystąpili do sesji próbnej. W pierwszym tygodniu 

czerwca, aż 27 uczniów naszej szkoły przystąpiło już do konkursu właściwego. Wśród nich najlepszy wynik osiągnął 

Karol Cojg. 

Wysokie miejsca w powiecie zajęli również w swoich kategoriach: 

Żaczek (uczniowie klasy II): Mariusz Świerczek, Alicja Jaksik, Lena Golec. 

Maluch (uczniowie klasy III i IV): Samuel Mordeja-Pilch, Natalia Pielczyk, Paulina Steuer. 

Beniamin (uczniowie klasy V i VI): Kinga Górecka, Mariusz Sopa, Agata Pytlik. 

Wszystkim uczestnikom matematycznych zmagań serdecznie gratulujemy chęci i odwagi udziału w tym międzynaro-

dowym konkursie!                  K. Dobrowolska 

CZERNICKI UCZEŃ WYRÓŻNIONY W KONKURSIE MATEMATYCZNYM  

ZSP w Boruszowicach zorganizował II międzyszkolny konkurs plastyczno-

językowy „Male das Wort – Namaluj słowo”, pod patronatem Domu 

Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. Konkurs był adresowany do 

uczniów klas I – VIII uczących się języka niemieckiego i był podzielony na trzy 

kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Zadanie konkurso-

we polegało na graficznym przedstawieniu dowolną techniką wybranego 

przez siebie słowa niemieckojęzycznego, tak, aby było ono zrozumiałe nawet 

dla osób, które nie znają języka niemieckiego.  

 

Komisja tegoż konkursu miała nie lada wyzwanie wybrać najpiękniejsze i naj-

ciekawsze prace, bo wzięły w nim udział aż 42 szkoły z całej Polski. Spośród 

144 prac plastyczno-językowych dwie uczennice naszej szkoły zdobyły nastę-

pujące, bardzo wysokie miejsca: 

II miejsce zdobyła Katarzyna Bierza z klasy V a 

III miejsce zajęła Alicja Jaksik z klasy II a 

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się ogromnie, ponieważ konkurs „Male 

das Wort – Namaluj słowo” został wpisany na listę konkursów kuratoryj-

nych jako konkurs ogólnopolski i uzyskanie w nim nagrody uprawnia do wpi-

su tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym. 

Anna Mroczko 

SUKCES UCZENNIC SP C ZERNICA W KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO!  

Od 1 lipca 2020 r. w budynku administracyj-

no-biurowym w Gaszowicach ul. Rydułtow-

ska 1 (tył budynku ośrodka zdrowia) w każ-

dy 1 i 3 wtorek miesiąca, w godzinach od 

13.00 do 15.00 będzie czynne biuro posel-

skie Ministra Środowiska Michała Wosia.  

BIURO POSELSKIE MINI STRA WOSIA Gaszowicka Galeria 
Wszystkich mieszkańców Gminy Gaszowice, jak i inne 

osoby zainteresowane sztuką, zapraszamy na wystawę 

malarstwa, która znajduje się w budynku administra-

cyjno-biurowym w Gaszowicach przy ul. Rydułtow-

skiej 1 (tylne wejście do budynku ośrodka zdrowia). 

Obrazy wykonane są przez słuchaczy Państwowego 

Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego 

Seniora w Rydułtowach będących mieszkańcami  Gminy Gaszowice. 

Wystawa czynna będzie codziennie w godzinach pracy Urzędu, w okresie od 

1.07.2020 r. do 31.07.2020 r.   
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W ostatnich latach coraz to częściej występuje zjawisko zmiany przeznaczenia gruntów rolniczych, co 

spowodowało wzrost gruntów odłogujących. Głównym powodem zaniechania uprawy gruntów jest mała 

opłacalność produkcji rolnej. 

Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływa-

ją na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek gminy. 

Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych. Niekoszona trawa i chwasty są siedliskiem 

wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków, a zeschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie nowym 

roślinom. 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Gmina Gaszowice nie może nałożyć obowiązku koszenia 

traw. 

Pomimo, że obecnie żaden przepis prawa nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku koszenia 

trawy - w pełni uzasadnione i celowe jest przeprowadzenie wykoszenia traw i chwastów, przynajmniej 

jeden raz w ciągu roku. Niedopełnienie tej czynności może powodować spory i konflikty sąsiedzkie. Na 

zjawisko to należy spoglądać przez pryzmat art. 144 kodeksu cywilnego, które stanowią, że „właściciel 

nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłóci-
ły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno – gospo-

darczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.  Powyższy przepis może być podstawą 

do złożenia przez właściciela nieruchomości sąsiedniej pozwu do sądu cywilnego.  

Referat Ochrony Środowiska 

UCIĄŻLIWE NIEUŻYTKI 

Mimo utrudnionych kontaktów i kształcenia na odległość szkoła w 

Czernicy przystępuje do konkursów. Mamy przecież niezwykle zdolne 

dzieci, które chcą się wykazać swoimi umiejętnościami. W tym roku 

szkolnym (jak poprzednio w dwóch wcześniejszych edycjach) braliśmy 

udział w zmaganiach czytelniczych ogólnopolskiego konkursu Wielka 

Liga Czytelników. 35 uczestników przystąpiło do czytania książek i zdo-

bywania sprawności.  Drogą eliminacji szkolnych wyłoniono troje za-

wodników z klasy IV i troje z kategorii klas V-VIII. 

28 maja 2020 r. odbył się bardzo trudny, czasowy test, zawierający 150 pytań w tym 20 otwartych w 45 

minut, co daje 18 sekund na odpowiedź. Nasi uczniowie wspaniale się zaprezentowali. W klasach młod-

szych startowali: Anna Steuer, Dominik Steuer i Lena Salamon. Wszyscy przeczytali zadaną książkę i zmie-

rzyli się z trudnymi poleceniami. Otrzymali dużo punktów, jednak tym razem nie udało się zdobyć mi-

strzostwa. Gratulujemy udziału w konkursie i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły! 

W kategorii starszej naszym reprezentantom poszło lepiej. I tak z dumą oznajmiamy, że Jakub Gebel z kla-

sy V a został Mistrzem Powiatu, a Miłosz Pasierbski i Katarzyna Bierza również z klasy V a zostali I Wice-
mistrzami Powiatu! To ogromny sukces, zważywszy na niesprzyjające warunki konkursowe, a także fakt, 

że nasi piątoklasiści rywalizowali  z szósto- siódmo- i ósmoklasistami! 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w konkurs. Każdy ze startujących przyczy-

nił się do sukcesu naszej szkoły. 

Mówi się, że czytanie dziś odchodzi w zapomnienie, a nasi uczniowie są dowodem na to, że warto czytać! 

A. Tkocz 

MISTRZOWICE LIGI CZY TELNIKÓW 
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BIBLIOTEKI W NOWEJ ODSŁONIE!  
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, biblioteki były nieczynne dla użytkowników od 12 marca do 31 

maja! 

Ponad dwa miesiące izolacji to czas intensywnych prac remontowo- porządkowych w bibliotekach. 

Ubytkowanie zbiorów, internetowe uzupełnianie bazy danych, zakup nowości wydawniczych drogą pocztową oraz 

remont Centrali i Filii GBP w Gaszowicach, w 100 % wypełnił czas pracy w tych placówkach. 

Ściany w obu wypożyczalniach zostały pomalowane. Częściowo wymieniono meble biblioteczne. Niebezpieczne, 

mało estetyczne regały, zastąpiły jasne, funkcjonalne półki. Wymiana pozostałych regałów przewidziana jest w kolej-

nych latach. 

Korzystając z okazji, dziękuję kierownictwu i pracownikom Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach za pomoc 

w pracach malarskich i innych drobnych pracach remontowych. 

Wnętrza biblioteki są istotne, ale najważniejszy jest czytelnik i zbiory książek, z których może korzystać. 

Od ponad 10 lat Biblioteka Narodowa wspiera finansowo biblioteki publiczne na terenie całego kraju. W woje-

wództwie śląskim pośrednikiem wsparcia jest Biblioteka Śląska. Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach co ro-

ku ubiega się o dotację na zakup nowych książek. Wszystko uzależnione jest od wkładu własnego biblioteki.  

W ubiegłym roku otrzymaliśmy 9 tys. na zakup nowości wydawniczych. W tym roku mamy zapewnione 8 tys. i pro-

pozycję zwiększenia tej kwoty. Wstępne starania zostały już poczynione. To nie są ogromne pieniądze, ale wraz  

z wkładem własnym wystarczają na zaspokojenie bieżących potrzeb czytelniczych naszych użytkowników. 

Pandemia pokrzyżowała plany i zamierzenia bibliotek. 

Zostały odwołane spotkania autorskie dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. W planach był cykl spotkań podróżni-

czych, które miały odbywać się w Gaszowicach, w pomieszczeniach kawiarni OKiSu. Zawieszone zostały też mniej-

sze formy zachęcajace środowisko do większej aktywności czytelniczej. Mamy nadzieję, że propozycje te uda się 

zrealizować w póżniejszym terminie. 

Wychodząc naprzeciw niecodziennej sytuacji, Centrala GBP w Gaszowicach proponuje bezpłatną wypożyczalnię 

gier planszowych. 

Pierwszą i najważniejszą zaletą grania w planszówki jest integracja. Wspólnie spędzamy czas, jesteśmy razem. Plan-

szówki są treningiem dla mózgu. Odgrywają dużą rolę w rozwoju emocjonalnym. Pomogą wypełnić czas izolacji,  

z którym w ostatnich czasach musimy sobie radzić. 

Zbiór gier możliwych do wypożyczenia w Centrali GBP w Gaszowicach jest skromny. Na obecną chwilę posiadamy 

10 tytułów. Jeżeli użytkownicy będą zainteresowani, zakupimy większą ilość gier. Mogą to być propozycje samych 

zainteresowanych. 

Zapraszamy do odwiedzania Centrali i Filii GBP w Gaszowicach. 

Piękniejemy i jesteśmy dla Was. 

Pracujemy w czasie wakacji w stałych godzinach. 

"Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użyt-

kowana." J. Lelewel 

Ewa Kowol 

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody 

opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki. 1 lipca 2020 r. rusza nabór 

wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.  

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków 

suszy w Polsce.. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej 

niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. 

Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opado-

wych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowa-

dzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadza-

jących poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można prze-

znaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wod-

ne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.  

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w Katowicach. 
UG 

RUSZA NABÓR W PROGRAMIE „MOJA WODA” 
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SUKCESY UCZNIÓW W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA  

26 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej  

w Piecach pożegnaliśmy 86 uczniów klas ósmych. Uroczystość 

zakończenia szkoły z przyczyn epidemiologicznych była wyjąt-

kowa. Każda z  czterech klas ósmych spotkała się w obecności 

dyrektora szkoły i swojego wychowawcy na sali gimnastycznej. 

Po krótkim pożegnaniu, bez programu artystycznego w tzw. 

reżimie sanitarnym, czyli w maseczkach i odpowiednich odstę-

pach, uczniowie otrzymali świadectwa oraz nagrody.  

Po  trzech miesiącach wyczerpującego zdalnego nauczania oraz 

napisanym egzaminie dotarliśmy do końca. Każdy z uczniów 

uzyskał tytuł ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 

ZIEMI ŚLĄSKIEJ W PIECACH. W tym roku wyniki egzaminu 

ósmoklasisty absolwenci poznają 31 lipca, a dopiero 12 sierp-

nia ostatecznie dowiedzą się, do jakiej szkoły ponadpodstawo-

wej będą uczęszczać. Tytuł PRYMUSA ROKU, czyli najwyższą średnią ocen na świadectwie po raz kolejny 
przypadł  płci pięknej - otrzymała go WANESSA WIECZOREK, uczennica klasy 8b. Wręczono również 

puchary NAJLEPSZEGO SPORTOWCA. W tym roku ten tytuł otrzymali:  ALEKSANDRA FRANOSZ, 

ROKSANA SZWEDA oraz MATEUSZ CZERNIK. Cała trójka uczęszczała do klasy z dodatkową godziną 

lekcji wf,  potocznie "klasy sportowej". Gratulujemy! 

Zdajemy sobie wszyscy sprawę z ogromu pracy, który włożyliście szczególnie na finiszu.   

Wszystkim Wam życzymy powodzenia podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz nauki  

w trybie stacjonarnym. Abyście poznali nowych kolegów i nauczycieli normalnie a nie tylko online :). 

Spełniajcie marzenia, bądźcie szczęśliwi oraz nade wszystko zdrowi.  

SP PIECE 

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH 2019/2020  

Z radością informujemy o sukcesie naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie czytelniczym Wielka Liga 

Czytelników. Piotr Rybarz, Wiktoria Borsuk oraz Julia Gaszka zdecydowali się zmierzyć z wymogami kon-

kursu. W szkolnym etapie musieli przeczytać 10 książek, napisać testy z ich znajomości, uzyskać co naj-

mniej 80% punktów i zdobyć 10 sprawności. Całej trójce udało się to znakomicie.  W etapie powiatowym, 

w którym wzięli udział, musieli przeczytać kolejną książkę i rozwiązać bardzo szczegółowy test online ze 

znajomości treści książki. 

Każdy z uczestników uzyskał doskonały wynik i otrzymał tytuł : Piotr Rybarz - I Wicemistrz Powiatu, Wik-

toria Borsuk - II Wicemistrz Powiatu, Julia Gaszka - II Wicemistrz Powiatu. Koordynatorem tego konkur-

su była Pani Alicja Górecka – bibliotekarka. 

Uczennica klasy VII c, Hanna Kaczmarczyk zajęła 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym na 

ilustrację cytatu Jana Pawła II zorganizowanego przez bibliotekę Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku. 

Praca ilustruje cytat: "Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych 

sercach". Jakże to aktualne w dzisiejszych czasach.  

W tym roku nasi uczniowie - jak co roku - wzięli udział w międzynarodowym konkursie matematycznym 

KANGUR. Miło poinformować, że Piotr Rybarz (113,75 pkt) oraz Agata Binek  (110 pkt) otrzymali   wy-
różnienie, co jest jest sporym osiągnięciem. Obydwoje są uczniami klasy siódmej.  W tej kategorii wysoką 

punktacją mogą pochwalić się również Ksawery Kosteczko (97,50 pkt) oraz Patryk Bielak (85 pkt).  W 

kategorii Kadet z klasy ósmej najlepsza okazała się Paulina Bartczak (91,28 pkt) oraz Julia Osika (80 pkt).  

Koordynatorem konkursu w szkole jest Pani Bożena Masarczyk. W tym roku Kangur 2020 został prze-

prowadzony drogą internetową za pośrednictwem platformy edukacyjnej w dniach 28.05 – 5.06. Wszyst-

kim serdecznie gratulujemy wytrwałości i uzyskanych wyników! 

SP PIECE 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że wnioski o 

ustalenie prawa do: 

świadczeń rodzinnych na okres 2020/2021  

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 

świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)  

można składać od 1 lipca 2020r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą 

systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (świadczących usługi 

składania wniosków drogą elektroniczną). 

  

Od 1 sierpnia 2020r. wnioski o powyższe świadczenia można również 

pobierać i składać w formie papierowej w siedzibie OPS w Gaszowicach 

przy ul. Rydułtowskiej 1. 

  

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku do ukończenia  

20 roku życia, a w przypadku os. niepełnosprawnych do ukończenia  

24 roku życia. Wnioski można składać od 01.08.2020r. do 30.11.2020r. 

w siedzibie tutejszego Ośrodka, a od 01.07.2020r. drogą elektroniczną. 

Wsparcie z programu ”Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom 

uczącym się w szkole, w szkole dla dorosłych oraz w szkołach policeal-

nych. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przed-

szkolne. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) dla osób, które już zło-

żyły wniosek w roku 2019 i 2020 zostało przyznane do maja 2021r. 

Kolejne wnioski składać będzie można od lutego 2021r. (elektronicznie) 

i od kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową). 

 

 Nie czekaj w kolejce – złóż wniosek on-line!           OPS 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE, WNIOSKI OD 1 LIPCA  
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