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Na zdjęciach obok, od góry: 1 - przedstawiciele  Gimnazjum  
w Piecach w Turcji; 2 - załoga biorąca udział w rajdzie samo-

chodowym; 3– srebrny medalista Piotr Wieczorek ze Szczerbic 

c.d. str. nr 2 

 

 

Podsumowanie udziału naszego gimnazjum  

w programie „Comenius” 
Dobiegła końca realizacja projektu „Szkoła jako nośnik 

tradycji” w ramach europejskiego programu „Comenius”. Ostat-

nim akcentem było spotkanie młodzieży i opiekunów w leżącym 

nad Morzem Czarnym tureckim mieście Samsun, które odbyło 

się w dniach 16-23 maja. Zanim cztery uczennice naszego gim-

nazjum: Martyna Brzezina, Aldona Postawka, Izabela Porwoł  

i Anna Toman oraz ich opiekunki: Dominika Czogała-Gaszka  

i Barbara Widawska dotarły do Samsun, miały jeszcze okazję 

zwiedzić leżący nad cieśniną Bosfor Stambuł, gdzie wyznaczo-

no miejsce zbiórki wszystkich uczestników. Co prawda czasu na 

zwiedzanie było niewiele, ale dwa dni spędzone w tak historycz-

nym i barwnym miejscu z pewnością pozostaną na długo w pa-

mięci. Później dwunastogodzinna podróż autobusem wzdłuż 

wybrzeża Morza Czarnego i pięć dni pracy nad projektem już  

w miejscu docelowym, czyli pięknym portowym mieście Sam-

sun. W trakcie zajęć projektowych dokonano podsumowania  

i oceny wszystkich dotychczasowych działań na poszczególnych 

etapach. Zbiorcze efekty dwuletniej pracy uczestników (uczniów 

i nauczycieli) z ośmiu państw można zobaczyć na stronie inter-

netowej  projektu:  ht tps : / /s i tes .goog le .c om/s i t e /

comenius2010tradition.  

Jednym z produktów końcowych tego projektu jest 

również kalendarz na 2013 rok z wybranymi w Turcji zdjęciami 

z poszczególnych spotkań. W Samsun czas poświęcono nie tyl-

ko pracy nad projektem. Przede wszystkim młodzież i ich opie-

kunowie mieli okazję uczestniczyć w Dniu Sportu i Młodzieży, 

który obchodzony jest w tym mieście bardzo hucznie ponieważ 

łączy się on z osobą wielkiego przywódcy narodowego – Atatur-

ka. Uczestnicy projektu zostali również zaproszeni przez Burmi-

strza Samsun na oficjalny obiad. Gospodarze urozmaicili czas 

wycieczkami do Amasyi, Havzy oraz zwiedzaniem Samsun 

połączonym z rejsem statkiem. To wszystko z pewnością po-

zwoliło na zapoznanie się z jakże dla nas różną kulturą i trady-

cjami. Największe jednak walory edukacyjne miały chyba bez-

pośrednie kontakty naszych uczennic z rówieśnikami z Turcji.  
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SUKCESY NA OLIMPIADZIE 

W dniach od 01.07. do 04.07.2012r. w Krakowie odbyła się 

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Gimnastyce 

Sportowej. Trzeba przyznać, że zawody stały na bardzo 

wysokim poziomie. O miano najlepszego gimnastyka do lat 

15 walczył zawodnik KG Radlin Piotr Wieczorek. Po ćwi-

czeniach na trzech przyrządach  prowadził w ogólnej punk-

tacji. Jednak na odniesienie końcowego sukcesu nie pozwo-

liła mu kontuzja obu kolan i ostatecznie wielobój zakończył 

na 5 miejscu, co i tak jest niemałym osiągnięciem. Mimo 

kontuzji, startując w finale w swojej koronnej konkurencji 

na koniu z łękami wywalczył srebrny medal. Piotr zakwali-

fikował się również z drugą oceną do finału ćwiczeń wol-

nych. Jednak kontuzja skutecznie wyeliminowała go z dal-

szej walki o medal. Warto dodać, że Piotr na co dzień uczy 

się w gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdań-

sku, tam też trenuje pod czujnym okiem mistrza olimpij-

skiego Leszka Blanika. Mamy nadzieję, że po intensywnej 

rehabilitacji będzie mógł jak najszybciej wrócić do trenin-

gów, bo przecież kolejne Mistrzostwa Polski już za rok. 

                            M.W. 

SAMOCHODOWE ZMAGANIA 

 
Nasza gmina gościła w dniu 15 lipca br. rajdowców amatorów, któ-
rzy wzięli udział w trzeciej eliminacji zawodów organizowanych 

przez rydułtowski automobilklub „Ślązak”. Na wszystkie załogi 
czekały 2 niełatwe odcinki specjalne. Obydwie trasy są asfaltowo-
szutrowe. Pierwszy odcinek ma długość 2,6 km, drugi 3,6 km. Jest 
szybko i technicznie. Zawodnicy rzeczywiście mieli trudne zadanie. 
Każdy nawet najmniejszy moment nieuwagi kosztował kilka sekund 
straty. Załogi jak zwykle zostały podzielone na 5 klas, w zależności 
od pojemności silnika. Kibice, którzy licznie zjawili się na imprezie 
byli świadkami ciekawego widowiska obfitującego w ryk silników, 

piski opon i charakterystyczny zapach spalin. Mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku zawodnicy przysporzą nam również kolejnych 
mocnych wrażeń.  
WYNIKI: 
KLASA 1 
1.Mateusz Salwiczek i Partycja Salwiczek (suzuki swift) 
2.Damian Kostka i Marcin Mąka (suzuki swift) 
3.Witold Świerczek i Agnieszka Barteczko (suzuki swift) 

KLASA 2 
1.Sebastian Dwornik i Tomasz Kwiecień (honda civic) 
2.Mateusz Glenc i Jakub Jureczko (citroen saxo) 
3.Gracja Grela i Marta Momot (peugeot 106) 
KLASA 3 
1.Tomasz Żaczek i Patryk Bugdoł (vw golf) 
2.Maciej Jarząbek i Mariusz Płatek (opel astra) 
3.Mariusz Groborz i Łukasz Groborz (vw golf) 

KLASA 4 
1.Marcin Grzonka i Leszek Grzonka (fiat cc) 
2.Wojciech Pajchrowski i Hania Pajchrowska (bmw 325) 
3.Ireneusz Sacha i Patryk Sacha (mitsubishi colt) 
KLASA 5 
1.Robert Pakuła i Ewelina Pakuła (fiat 126p) 
2.Tadeusz Pakuła i Damian Tłoczyński (fiat 126p) 
3.Michał Sumera i Marcin Wojtyłko (fiat 126p) 
KLASA RWD 

1.Wojciech Pajchrowski i Hania Pajchrowska (bmw 325) 
2.Marek Szpunar i Dariusz Polak (bmw 325) 
3.Adam Rolek i Robert Junga (łada 2107) 

PÓŁKOLONIE LETNIE 

Szkoła Podstawowa w Szczerbicach informuje, 

że są jeszcze wolne miejsca na półkolonie, które 

odbędą się w dniach od 20.08. do 24.08.2012r.  

Zapraszamy !!! 

NABÓR DO PIŁKARSKICH GRUP  

MŁODZIEŻOWYCH  
 

Zarząd GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO 

DĄB GASZOWICE pragnie poinformować, iż prowadzi 

nabór do piłkarskich grup młodzieżowych.  

Chłopców z rocznika 1996 i młodszych zapraszamy 

do współzawodnictwa w grupie juniorów młodszych.  

Koordynator grupy: Jacek Widenka –  

- tel. 668-247-095 

Wszystkich rodziców dzieci z rocznika 2000 i młod-

szych, zainteresowanych rozwojem dzieci na płaszczyźnie 
sportowej, zapraszamy do zgłoszenia swoich dzieci w grupie 

trampkarzy młodszych. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailo-

wy dab.gaszowice@gmail.com lub pod nr tel. 601 822 557. 

c.d.   

Szczególnie, że wszystkie mieszkały w domach ich tureckich 

koleżanek. Droga powrotna znowu wiodła przez Stambuł, ale 

tym razem krótki czas oczekiwania na samolot pozwolił jedy-

nie na wizytę na sławnym tureckim bazarze. Potem jeszcze lot 

z przesiadką we Frankfurcie i szczęśliwe lądowanie w Pyrzo-

wicach, które zakończyło dwa lata uczestnictwa Gimnazjum 

im. Ziemi Śląskiej w Piecach w programie „Comenius”.  
W trakcie tych dwóch lat odbyło się 8 spotkań robo-

czych w każdym z uczestniczących w projekcie kraju, w tym 

jedno w Polsce, kiedy to nasza szkoła była gospodarzem.  

W sumie w zagranicznych spotkaniach wzięło udział 22 

uczniów i 6 nauczycieli Gimnazjum w Piecach. Mniej poli-

czalne są walory edukacyjne tego przedsięwzięcia. To przede 

wszystkim doskonalenie umiejętności władania językiem nie-

mieckim, który był językiem roboczym projektu oraz języ-

kiem angielskim, którym równie często operowali uczestnicy. 

Jeszcze większe znaczenie mają jednak walory poznawcze, 

jakie niósł udział w tym programie. Młodzież miała okazję 
zapoznać się z tradycjami i kulturami innych regionów Euro-

py nie tylko w sposób teoretyczny podczas warsztatów, ale 

przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt z rówieśnika-

mi z innych krajów, uczestnictwo w wielu uroczystościach, 

zwyczajach i obrzędach innych kultur. Dzięki temu młodzież 

stała się bardziej otwarta, tolerancyjna ale także nabrała pew-

ności siebie w kontaktach z innymi. No i nawiązała wiele 

znajomości i przyjaźni, które być może przetrwają wiele lat. 

Jako koordynator projektu w naszej szkole, chciała-

bym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do jego realizacji, a zwłaszcza tym, dzięki 
którym zorganizowane u nas spotkanie zakończyło się sukce-

sem.     

               Barbara Widawska 
 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich auto-
ra i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczo-
ną w nich zawartość merytoryczną. 

mailto:dab.gaszowice@gmail.com
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

Stowarzyszenie Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju 

Górnego Śląska z siedzibą 44-295 Sumina,              

ul. Rybnicka 25 c, informuje, iż w związku 

z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, która odbyła 
się na podstawie Decyzji Wójta Gminy Gaszowice  

nr FN-SPP.5311.1.2012 z dnia 28 maja 2012 roku, 

zgromadzono: 

1) ze zbiórki w formie gromadzenia środków do pu-

szek kwestarskich - 429,17 zł. 

2) ze sprzedaży przedmiotów przekazanych na cele 

zbiórki - 910,00 zł. 

RAZEM: 1.339,17 zł. 

W związku z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, 
Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 

1.344,00 zł, stanowiące wartość pracy oraz usług 

świadczonych nieodpłatnie przez Wolontariuszy na 

rzecz Stowarzyszenia Sumina.            

Adam Wawoczny, Prezes 

Nareszcie Urlop 
 
Miesiąc lipiec to dla chóru „Bel  Canto” czas zasłużonego odpoczynku, 
po pracowitym półroczu. Nasze wcześniejsze relacje z działalności 
chóru zakończyły się w miesiącu kwietniu. Maj obfitował w przeróżne 

występy i koncerty. Już tradycją stały się majowe odwiedziny w przy-
szpitalnej kaplicy w Rybniku – Orzepowicach. Frekwencja na 
„Majowym” i na Mszy Św.  świadczy o wielkim zainteresowaniu pie-
śnią chóralną wśród chorych i personelu medycznego. Jak co roku śpie-
waliśmy również na majowym nabożeństwie i okazji Dnia Matki  
w gaszowickim kościele. Miesiąc czerwiec rozpoczął się poważnym 
występem. Już po raz czwarty, prestiżowe chóry naszego województwa 
rywalizowały w konkursie „O Salutaris Hostia”, w kościele Bożego 
Ciała w Katowicach – Piotrowicach i nasz chór również po raz czwarty 

zajął II miejsce. Słowa uznania padły pod adresem  „Bel Canto” – jako 
chóru, który regularnie uczestniczy w tymże konkursie. Następnego 
dnia - 3.06 br. chór zaśpiewał na uroczystej Mszy Św. odpustowej  
w Gaszowicach. Miejscowe chórzystki mając „rolady na blasze” znala-
zły czas by być na odpustowej sumie. 26.06 br. w gaszowickim koście-
le to data kolejnej doniosłej uroczystości - wprowadzenia relikwii Bł. 
Jana Pawła II i poświęcenia tablicy upamiętniającej obecność biskupa 
Karola Wojtyły w Gaszowicach. Chór również wziął czynny udział       

w tym wydarzeniu. 24.06 zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa  
w Mszy Św. na wodzie, która odbyła się w ośrodku żeglarskim Koga - 
Kotwica w Rybniku. Razem z zaprzyjaźnionym chórem z  Chwałęcic     
i Zwonowic śpiewaliśmy na tej pływającej liturgii. Po zakończeniu 
Mszy Św. wracaliśmy szybko do autobusu, gdyż tego dnia czekała nas 
następna impreza pod nazwą „Biwak Olza” w Olzie. Co roku nasz chór 
jest jej uczestnikiem i zbiera najwyższe laury. Tak było i tym razem. 
Trzeba dodać , że głównym atutem naszych występów w Olzie są soli-

ści w osobie Bożeny Kalisz, Mateusza Piecowskiego i piękne dziew-
czyny z zespołu „Singers”. Powiedzcie Państwo, czyż nie należy się 
nam odpoczynek?        

Chórzystka 
 

Lubiących śpiewać prosimy o zgłaszanie się do chóru „Bel Canto”.  

Nie prowadzimy przesłuchań. Oprócz prób i koncertów znajduje-

my czas na wspólny wypoczynek.  

Podziękowanie 

Dziękuję bardzo sponsorom sztandaru i wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania uroczystości  

poświęcenia sztandaru: 

Urząd Gminy Gaszowice, Ks. Proboszcz Henryk Kieras, 

Zbigniew Goworowski, Magdalena i Mieczysław Szymik, 

Halina i Andrzej Cieślok, Ewa i Damian Biernaccy, Justy-

na i Michał Pojda, Iwona i Aleksander Bienek, Janina  

i Henryk Strzelec, Krystyna i Damian Krauze, Beata  

i Wiesław Biernaccy, Regina i Joachim Wieczorek, Wero-

nika Szymik, Cecylia i Józef Wieczorek, Magdalena Ko-

walczyk, Maria i Zenon Sznajder, Krzysztof i Bernadeta 

Sobik, Joanna i Bogusław Cyran. 
Dziękuję Pani Annie Szulik z Jejkowic, która wyhaftowa-

ła nam sztandar oraz Panu Edwardowi Kuźnik                     

z Gaszowic, który wykonał nam okucie. 

Wszystkim serdecznie dziękuję. 

Przewodnicząca KGW Szczerbice Janina Strzelec 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU  SZKOLNYM 2012/2013 

   
Na podstawie  art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 

września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Gaszowice informuje, że wnioski dotyczące stypen-

dium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Gminy Gaszowice (art. 90f  ustawy) można składać 

do 15 września 2012r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Gaszowicach - budynek SP Gaszowice II piętro 

(odrębne wejście od ulicy). Miesięczna wysokość dochodu na oso-
bę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 

szkolne nie może przekroczyć 351,00 zł z miesiąca poprzedzające-
go złożenie wniosku i ustalana jest na zasadach określonych w art. 

8 w ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

Od 01.10.2012 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może prze-

kroczyć 456 zł. 
Druki wniosków wraz z kompletem załączników (objaśnienia, in-

formacje, wzory) można pobierać w GZOSiP od 1 sierpnia 2012r. 
Wnioski dostępne będą również na stronie www.gaszowice.pl   

Po 15 września wnioski nie będą przyjmowane. 
Dodatkowych informacji można zasięgnąć w GZOSiP –  
tel. 32 430 55 84 

 
   WÓJT GMINY GASZOWICE 

 inż. Andrzej Kowalczyk 

OŚRODEK  KULTURY  I   SPORTU W GASZOWICACH  
ORGANIZUJE W DNIACH   

19.10.2012 r. – 21.10.2012 r.  

WYCIECZKĘ DO WARSZAWY   
W PROGRAMIE: WYCIECZKI, ZWIEDZANIE  

WARSZAWY, MUZEUM TECHNIKI,  

STADION  NARODOWY  
WYJAZD: GODZ: 6 00 

KOSZT: OKOŁO  400,00 ZŁ OD OSOBY 
ZAPISY W KAWIARNI OŚRODKA  KULTURY 

TEL.  32 43 05 485   LUB  608 013 387 
W  CENIE: WYCIECZKI, OPIEKA PILOTA,                  

2 NOCLEGI W HOTELU, 2 ŚNIADANIA,                          
2 OBIADOKOLACJE, UBEZPIECZENIE,  

TRANSPORT AUTOKAREM. 
CENA NIE OBEJMUJE WSTĘPÓW 

DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW  

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH!!!   
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INFORMACJA 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, 
iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na 
okres zasiłkowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 1 września 

2012r., zaś wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013 
będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2012r.  

Informacji udziela OPS Gaszowice, pok. nr. 23, nr. tel: 32 4327162 
Do obliczenia dochodu niezbędne są 2 dokumenty:  

Zaświadczenie o wysokości dochodu pełnoletnich członków 

rodziny za 2011r. z Urzędu Skarbowego, 

Zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubez-

pieczenie  zdrowotne (9%) za 2011r. z Zakładu Pracy bądź 

ZUS-u. 

 

Informacja dot. 

naboru osób 

(chętnych do  

udziału w kursach zawodowych) do projektu systemowe-

go prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gaszowicach. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach w 2012r. bę-

dzie realizował projekt systemowy w ramach Programu Ope-

racyjnego Kapitał Ludzki. Przygotowanie wniosku o dofi-

nansowanie projektu i prace organizacyjne związane z pro-

jektem trwają już od stycznia 2012r.  

Projekt nosi tytuł: "Program Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Gaszowice", będzie 

realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji 

społecznej" Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie ak-

tywnej integracji" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszech-

nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". 

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gaszowicach prosi o zgłaszanie się osób chętnych z terenu 

Gminy Gaszowice do wzięcia udziału w projekcie w termi-

nie do 08.08.2012r. w budynku Urzędu Gminy w Gaszowi-

cach pok. nr 01 w godz. 7.30 – 15.00. Projekt adresowany 

jest  do klientów ośrodka objętych różnymi formami po-

mocy przez ośrodek.  

W projekcie weźmie udział  12 osób w większości długo-

trwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z uwagi  

na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi, a także osoby 

niepełnosprawne z terenu Gminy Gaszowice. Będą  one  

uczestniczyć w szkoleniach z doradcą zawodowym, trenin-

gach umiejętności interpersonalnych z psychologiem oraz  

w szkoleniach zawodowych. Osoby, które wezmą udział  

w projekcie nabędą umiejętności praktyczne umożliwiające 

sprawniejsze poruszanie się na rynku pracy. Zdobędą nowe 

kwalifikacje zawodowe w zakresie np. obsługi wózków wi-

dłowych, obsługi kasy fiskalnej i znajomości podstaw faktu-

rowania, lub inne w zależności od zapotrzebowania. Część 

osób będzie miała również możliwość podjęcia kursu na pra-

wo jazdy kat. B.  

Kierownik OPS  

 

 

WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

NA ORLIKU W PIECACH 
W piątek 13.07. br. na Orliku w Piecach odbył się Wakacyjny Turniej 
Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn”. W rozgrywkach wystartowało  

6 drużyn: „Uśmiech traktorzysty”, „Alcofans”, „Los Blancos”, „Kac 
Vegas”, „Szwecja” i „Po szychcie”. Dla startujących drużyn przygo-
towano dyplomy oraz puchar dla zwycięzców. Czekały rownież na-
grody indywidualne ufundowane przez Wójta p. Andrzeja Kowalczy-
ka. W turnieju rywalizowała młodzież w wieku od 15 do 20 lat  
z naszej gminy oraz jej okolic. Po ponad 4 godzinach emocjonującej 
walki, ale w duchu fair-play wyłoniono zwycięzców wakacyjnej im-
prezy. Przy sztucznym oświetleniu w obecności pana Wójta podsu-

mowano turniej, wręczono puchar, dyplomy i nagrody  dla najlep-
szych zawodników. Inicjatorem imprezy był animator Orlika w Pie-
cach p. Iwona Wolnik. Klasyfikacja końcowa: I m. „Uśmiech trakto-
rzysty” (Patryk Syc, Sebastian Szymura, Kacper Mańka, Mateusz 
Bugdoł, Remigiusz Gwoźdź, Wojciech Rudek, Sebastian Myszak);    
II m. „Kac Vegas”; III m. „Alcofans”; IV m. „Szwecja”; V m. „Po 
szychcie”; VI m. „Los Blancos”. 
Nagrody indywidualne: 

Najlepsza zawodniczka - Patrycja Jerzyk (drużyna „Szwecja”) 
Najlepszy zawodnik - Dawid Papierok (drużyna „Po szychcie”) 
„Król strzelców” - Wojciech Rudek (9 bramek) - Bartek Dziwoki  
(7 bramek drużyna „Alcofans”). 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013 

 
Wnioski dotyczące udzielania pomocy finansowej uczniom w szko-
łach na terenie Gminy Gaszowice, objętym Rządowym programem 
pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna” należy składać  

w dniach od 12 lipca 2012 do 10 sierpnia 2012 roku                 
/dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynają-

cych naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkół podsta-
wowych oraz dla uczniów wymienionych § 2, ust. 2 rozporządzenia - 
dotyczy szkół podstawowych i gimnazjum/. 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. 

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy  
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników. 

Uchwała Rady Ministrów 93/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w spra-
wie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka 
szkolna”. 
ZARZĄDZENIE NR W.0050.101.2012 WÓJTA GMINY GASZO-
WICE z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. 

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:  

- uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,  

- uczniów klasy IV szkoły podstawowej, 

- uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły 

zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, 

- uczniów: 

 słabowidzących,  

 niesłyszących,  

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej  

 - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do 
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla 
dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólno-
kształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycz-
nych lub ogólnokształcących szkół baletowych. c.d. str. nr  5 
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Z KALENDARZA WÓJTA 

W lipcu 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał 
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:  
 
5 lipca - spotkanie zorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów w Katowicach w sprawie nowej ustawy o odpadach; 

9 lipca - spotkanie w Wodzisławiu Śl. z podsekretarzem Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Panem Maciejem Jakubowskim 
nt. zmian w Karcie Nauczyciela oraz nowej reformy dot. sześciolat-
ków; 

12 lipca - prace komisji w sprawie nadania stopnia nauczyciela miano-

wanego; 

13 lipca - uroczystość z okazji Święta Policji w Rybniku; 

14 lipca - festyn z okazji Dni Czernicy; 

15 lipca - rajd samochodowy o puchar Wójta Gminy Gaszowice na 

terenie Czernicy i Łukowa Śl.; 

17 lipca - spotkanie robocze ze sołtysami; 

20 lipca - spotkanie w Raciborzu z Marszałkiem Woj. Śląskiego nt. 

finansowania drogi Pszczyna-Racibórz; 

21 lipca - zawody strzeleckie zorganizowane przez Komendę Miejską 

Policji w Rybniku, które odbyły się w Jejkowicach. 

NAJLEPSI UCZNIOWIE ROKU SZKOLNEGO     

2011/2012 

 

W dniu 29.06.2012r. Wójt Gminy Gaszowice przekazał nagro-

dy uczniom Szkoły Podstawowej, którzy uzyskali najwyższe 

średnie w klasach IV-VI oraz I-III Gimnazjum, a także 

uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu po 

VI kl. i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012. 

 

W SP Czernica najwyższe średnie/zachowania uzyskali: 
Kl. IV – Bernadeta Malcharczyk – śr. 5,56/ wzorowe 

Kl. V – Jakub Watoła – śr.5,54 / bardzo dobre. 

Kl. VI – Marzena Gembalczyk – śr.5,19/ wzorowe. 

 

W SP Gaszowice najwyższe średnie/zachowania uzyskali: 

Kl. IV – Natalia Pypeć – śr. 5,50/ wzorowe 

Kl. V –  Anna Chowaniec – śr. 5,30/ wzorowe 

Kl. VI – Marta Wojaczek – śr. 5,54/ wzorowe. 

 

W SP Szczerbice najwyższe średnie/zachowania uzyskali: 

Kl. IV – Sara Bienek – śr. 4,89/ wzorowe 

Kl. V – Magdalena Stępień  - śr. 5,33/ wzorowe 

Kl. VI – Paulina Konsek – śr. 5,27/ wzorowe 

 

Oraz uczniowie Gimnazjum w Piecach: 

Kl. I – Klaudia Pypeć – śr. 5,26/ wzorowe 

Kl. II – Agnieszka Iwańska – śr. 5,46/ wzorowe 

Kl. II – Dorota Wojaczek – śr. 5,46/ wzorowe 

Kl. III – Agata Woźnica – śr. 5,61/ wzorowe 

 

Natomiast najwyższe wyniki ze sprawdzianu po VI klasie 

uzyskali: 
SP Czernica - Adam Wita – 31 pkt na 40 możliwych. 

SP Gaszowice – Marta Wojaczek – 38 pkt na 40 możliwych. 

SP Szczerbice – Paulina Konsek – 34 pkt na 40 możliwych. 

 

Najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego uzyskała  

Katarzyna Sobik (laureat) – 196 pkt na 200 możliwych. 

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów!!! 

Założenia programu: 
Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofi-
nansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać: 

 uczniom klas I szkoły podstawowej, klasach I ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia - pochodzącym z rodzin, w których do-
chód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
992, z późn. zm.); 

 uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i techni-
kum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie 

IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycz-

nego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - po-

chodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

Społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); 

 uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klasach II-IV ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i techni-
kum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie 
IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycz-
nego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej - po-
chodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,  
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy Społecznej.   Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może 
być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubó-
stwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,   długotrwałej lub cięż-
kiej choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności 
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzo-
ziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodź-
cy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zda-
rzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekolo-
gicznej. 

Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decy-
zji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

Liczba uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium 
dochodowego, zgłoszonych ze względu na przypadki określone w art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie może prze-
kroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły pod-
stawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 
klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych, klasy I liceum plastycznego oraz klasy I i VII ogólnokształ-
cącej szkoły baletowej  z wyjątkiem szkół prowadzonych przez mini-
stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 niezależnie od dochodu uczniom: 

- słabowidzącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  

- niesłyszącym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego,  

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

- uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach macierzystych 

szkół.  
GZOSiP w Gaszowicach 

Jerzy Sierek 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona:  

1 - uczestnik rajdu samochodowego 

prawa strona: 1 - Chór „Bel Canto” 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gaszowice oraz podległych Sołectw dnia  

10 sierpnia 2012 r. w godzinach 7:00 - 12:00  

przy Urzędzie Gminy Gaszowice  
można będzie bezpłatnie zbadać słuch z wykorzystaniem mobilnego wyposażone-

go w nowoczesny sprzęt gabinetu do badań słuchu -AUDIOBUSU. Osoby zainte-
resowane będą mogły również bezpłatnie skonsultować się z protetykiem słuchu. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest: 

Urząd Gminy Godów wraz z Firmą AUDIOFON  W. Matyja Sp.j. - Rybnik, ul. 

Powstańców Śląskich 3 we współpracy z Firmą WIDEX Polska Sp.zo.o. 

ZAPRASZAMY 

 

Bezpłatne badanie słuchu - AUDIOBUS 

   Ośrodek  Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza naOśrodek  Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza naOśrodek  Kultury i Sportu w Gaszowicach zaprasza na 
 

ŚWIĘTO GASZOWICŚWIĘTO GASZOWICŚWIĘTO GASZOWIC   
04.08.2012 r. (SOBOTA)04.08.2012 r. (SOBOTA)04.08.2012 r. (SOBOTA)   

 
PROGRAM: 

10 00 – Turniej siatkówki plażowej o puchar  

Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach – boisko obok sceny, 

17 00 – Występ muzyczny Anety Mańka ze Szczerbic i Michała Burdy z Suminy,   

18 00 – Występ zespołu „WESOŁY MASORZ”,                                    

19 30 – koncert  zespołu „SINGERS”, 

20 30 – koncert zespołu „GIRLS”, 

21 30 – zabawa taneczna, do której  przygrywa „DJ  SEBI”, 

22 00 – pokaz ogni sztucznych. 

Patronat  medialny  - „Tygodnik  Rybnicki”  i  „Radio  90” 


