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PIECOWISKO ZA NAMI… 

28 czerwca 2013r. na boisku sportowym w Piecach odbył 

się kolejny powiatowy festiwal zespołów rockowych. Or-

ganizatorem tego przeglądu jest Starostwo Powiatowe 

Rybnik na czele ze starostą Damianem Mrowcem (fanem 

mocnych uderzeń), który co roku odwiedza Piecowisko, 

oraz Gmina Gaszowice z Wójtem Andrzejem Kowalczy-

kiem, a także firma ART-ROCK Karina Urbanowicz. Spo-

śród nadesłanych zgłoszeń do konkursu zostało zakwalifi-

kowanych pięć następujących zespołów: RISE UP, PATA-

FIANS MASTA, HAJVA, HELLODAY, ALYSON VA-

NE. W komisji oceniającej zmagania na scenie zasiedli: 

Michał Jelonek, Karina Urbanowicz, Bartosz Urbanowicz 

oraz Szymon Kamczyk. Wyłoniono trzy kapele, które wy-

stąpią na Magii Rocka w Lyskach: 

I miejsce - RISE UP, 

II miejsce - HAJVA, 

III miejsce - ALYSON VANE. 

Wyjątkową gwiazdą piątkowego wieczoru był  znakomity 

kompozytor i czarodziej skrzypiec - Michał Jelonek. Mi-

mo niezbyt udanej pogody, na koncercie było kilkaset 

osób, którzy doskonale bawili się pod sceną. Ze swej stro-

ny chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli 

mi przy organizacji tej imprezy tj. KGW Piece za smaczny 

obiad i ciacho dla Jelonka, 27-mej Drużynie Pogodne Ser-

ca za pomoc medyczna, Ochotniczej Straży Pożarnej           

i Komendzie Policji Gaszowice za czuwanie nad porząd-

kiem, zarządowi GKS DĄB Gaszowice za użyczenie bo-

iska oraz Bartkowi i Karinie Urbanowicz za profesjona-

lizm i niegasnący uśmiech! 

Wszystkim którzy w ten wieczór byli ze mną z serca dzię-

kuję!                        Gabrysia Oślizło 

Na zdjęciach od góry: 1 - Zakończenie projektu „Talk to 

me”; 2,3 - Przegląd rockowy „Piecowisko 2013”,  laureaci 

wraz z organizatorami (zdjęcia: Szymon Kamczyk). 

AMATORSKI RAJD SAMOCHODOWY O PUCHAR WÓJTA 

GMINY GASZOWICE 2013 

4 sierpnia br. (niedziela) na drogach gminy Gaszowice zo-

stanie przeprowadzony amatorski rajd samochodowy. Za-
wody odbędą się w godzinach od 7.00 do 17.00. Odcinki 

specjalne zlokalizowane są na następujących ulicach: Dwor-

ska, Lipowa, Kolejowa, Zielona, Czernicka, Biskupa, Sobie-

skiego. Baza zawodów będzie zlokalizowana na boisku przy 

OKiS Gaszowice, skąd będą wyjeżdżały wszystkie załogi do 

każdej pętli. Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy. 

Za organizację zawodów odpowiada Automobilklub Ślązak. 
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PODSUMOWANIE PIKNIKU W CZERNICY 

13 lipca 2013 roku w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czer-

nicy odbył się „Piknik kulinarny” w ramach Dnia Czernicy. 

W trakcie pikniku można było skosztować potraw różnych 

krajów: Węgier, Włoch, Rosji, Niemiec, Japonii i oczywi-

ście Polski. Można było także zobaczyć pracę pszczół – 

przekrój ula, a także zakupić różne książki kulinarne i prze-

wodniki po świecie. 

Wystąpiły zespoły działające przy Ośrodku Kultury tj. 

„Znak Pokoju”, „Znaczki” i „Jutrzenka”, a tańcami różnych 

narodów ubarwił piknik - zespół „SARI” z Żor. Muzyczną 

oprawę zapewnił Wojciech Stołtny i DJ „SEBI”. 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” oraz Stowa-

rzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych „Urwis” 

umiliło czas dzieciom- czytając bajki. 

Mimo deszczowej pogody w czasie pikniku dopisywała 

pozytywna atmosfera. 

Ośrodek Kultury dziękuje WSZYSTKIM, którzy zaangażo-

wali się w organizację pikniku: pracownikom OK w Czerni-

cy, KGW z Czernicy i Łukowa Śl., OSP z Czernicy, p. Ro-

muladowi Kowalskiemu, p. Ewie Kowol, p. Alicji Dera, p. 
Jerzemu Kawulok, firmie Korus Leszek Zakład Sprzetu i 

Urządzeń Przeciwpożarniczych oraz firmie „Unister Sound” 

Jacek Pytlik. 

NAJLEPSI UCZNIOWIE  

Poniżej przedstawiamy zestawienie najwyższych średnich ocen 
uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz I-III Gim-

nazjum, a także najwyższych wyników ze sprawdzianu po VI 

klasie i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013  

z terenu Gminy Gaszowice. 

SP Czernica  (klasa, uczeń, średnia, zachowanie) 

Kl. IV Paweł Mordeja - 5,27  wzorowe 

Kl. IV Kacper Kałusek – 5,27 wzorowe 

Kl. IV Rozalia Niemiec -5,27  wzorowe 

Kl. V  Bernadeta Malcharczyk - 5,73 wzorowe 

Kl. VI  Jakub Watoła - 5,45 bardzo dobre 

Najlepszy wynik sprawdzianu: Jakub Watoła  - 37 pkt na 40 

możliwych. 

SP Gaszowice (klasa, uczeń, średnia, zachowanie) 

Kl. IV  - Julia Lip - 5,20 wzorowe 

Kl.V    - Natalia Pypeć - 5,40 wzorowe 

Kl. VI  - Anna Chowaniec - 5,63 wzorowe 

Najlepszy wynik sprawdzianu: 

Anna Chowaniec - 37 pkt  na 40 możliwych 

Jakub Kempe - 37 pkt na 40 możliwych. 

SP Szczerbice (klasa, uczeń, średnia, zachowanie) 

Kl. IV - Szymon Nowak - 5,45 wzorowe 

Kl. V – Sara Bienek - 5,00 bardzo dobre 

Kl. VI – Magdalena Stępień - 5,18 wzorowe 

Najlepszy wynik sprawdzianu: Krzysztof Harbaczewski - 37 

pkt na 40 możliwych. 

Gimnazjum Piece (klasa, uczeń, średnia, zachowanie) 

Kl. I  - Marta Wojaczek -5,16 wzorowe 

Kl. II – Klaudia Pypeć -5,13 wzorowe 

Kl. III – Agnieszka Iwańska - 5,38 wzorowe 

Wynik egzaminu: Dorota Wojaczek - 189 pkt na 200 możli-

wych. 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Gaszowice przypomina o podjęciu przez Radę 

Gminy Gaszowice uchwały w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Gaszowice. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego 

postępowania w terminie do 29 lipca 2013r. Wnioski można 

składać na piśmie do Urzędu Gminy Gaszowice, 44-293 

Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, a także ustnie do protokołu 

w Referacie Gospodarki Publicznej, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych; 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2 lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres           

e-mail: ug@gaszowice.pl 

BŁĘDY W HARMONOGRAMACH 

W harmonogramach wywozu śmieci przedstawionych 

w poprzednim numerze wkradły się dwa błędy. Miesz-

kańców Czernicy informujemy, że zbiórka odpadów 
elektrycznych i elektronicznych będzie przeprowadzo-

na 20 września br. (piątek), natomiast zbiórka zmie-

szanych odpadów komunalnych z rejonu ŁUKÓW1     

w miesiącu styczniu 2014 roku odbędzie się w dniu      

2 stycznia 2014r. 

AKTUALIZACJA DEKLARACJI 

Wszelkie zmiany danych, także te które mają wpływ 

na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi (m.in. zmiany w ilości osób zamieszkałych 

na nieruchomości), należy zgłaszać w terminie 14 dniu 

od ich powstania. UWAGA! Zmiana danych wymaga 

złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji. 

KUP DZIAŁKĘ W GASZOWICACH 

Wójt Gminy Gaszowice ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanych składających się z działki nr 1797/358;  179-
8/358;  1799/358 położonych w miejscowości Gaszowice przy ul. 
Wiejskiej (boczna), zapisanych w księdze wieczystej KW GL1Y/-

00113636/4. 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013r. o godz. 10.00. Oso-
by zainteresowane kupnem winny dokonać wpłaty wadium w for-

mie gotówkowej do dnia 31 lipca 2013 r. 

Pełne ogłoszenie o przetargu na stronie www.gaszowice.pl. Zainte-

resowanych prosimy o kontakt tel.32/4327151.  
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GALA KOŃCZĄCA PROJEKT „TALK TO ME!” 

 

W dniu 25 czerwca w Ośrodku Kultury i Sportu w Ga-

szowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplo-

mów uczestnikom projektu „Talk to me! – organizacja 

konwersacyjnych zajęć językowych dla dzieci z gminy 
Gaszowice”. Projekt ten był współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Realizowany w partnerstwie Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom „Puchate” oraz Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Wszystkie 60 dzieci zade-

klarowane do udziału w projekcie ukończyło kurs języ-

kowy pomyślnie, otrzymując dyplom. Ponadto najzdol-
niejsi uczniowie wystąpili na gali z własnym wykona-

niem utworu wokalno-instrumentalnego w języku an-

gielskim, który zachwycił licznie zgromadzonych gości 

- Przedstawicieli Powiatu i Gminy, Dyrektorów współ-

pracujących szkół ze Szczerbic oraz Czernicy, Przedsta-

wicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz rodziców 

bez zaangażowania, których projekt nie mógłby zostać 
zrealizowany. Nie zabrakło łez szczęścia i gratulacji. 

Młodzi ludzie mają powód do dumy. Pilnie pracowali 

przez pół roku, aktywnie angażując się w zajęcia mało 

licznych grup oraz indywidualne lekcje z native speake-
rami. Wysiłek został nagrodzony gromkimi brawami. 

Gala zakończyła się poczęstunkiem i wolnymi dyskusja-

mi na temat dalszych potrzeb w realizacji projektów 
językowych, tym razem na szerszą skalę. Dziękujemy 

wszystkim zgromadzonym gościom za przybycie, a 

dzieciom  życzymy wielu dalszych sukcesów w rozwoju 

własnym i zdobywaniu wiedzy. 

WORKI DO PROWADZENIA SEGREGACJI 

W ramach usług wykonywanych na rzecz Gminy Ga-

szowice, firma Naprzód przekazała Państwu pakiet 

startowy worków do segregacji odpadów opakowa-

niowych (po 2 worki z każdego rodzaju).  

W dniu odbioru worków z odpadami segregowanymi 

otrzymacie Państwo na wymianę „worek za worek”.  

W przypadku wystawienia więcej niż 2 worków z 

danego asortymentu otrzymacie Państwo w zamian 2 

worki.  Indywidualne zapotrzebowania na większą 
ilość worków należy realizować  w biurze obsługi 

klienta firmy Naprzód Sp. z o.o. poprzez osobisty 

odbiór worków. Worki są bezpłatne. 

Informujemy mieszkańców, iż surowce wtórne źle 

posegregowane, bądź nieopróżnione z produktu, nie 

będą odbierane.  

Prosimy o wystawianie worków przed godziną 6.00 

przed posesją w dniu wywozu, jak również pojemni-

ków z zmieszanymi odpadami komunalnymi przed 

godziną 6.00  przed posesją w dniu wywozu.  

Nie wystawienie worków w określonych wyżej go-

dzinach skutkuje brakiem odbioru odpadów bez moż-

liwości reklamacji. 

Prosimy, aby worki na odpady zbierane selektywnie 

były zapełnione do minimum ¾ ich objętości. 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne (jeśli to możli-
we to ponownie nałożyć nakrętkę) przed wrzuceniem 

do worka oraz prosimy starać się nie tłuc szkła. 

Informujemy również, że na terenie Gminy Gaszowi-
ce zrezygnowano z etykiet logistycznych (kodów kre-

skowych) na worki z odpadami segregowanymi.        

W związku z tym jeśli zabraknie Państwu dostarczo-
nych kodów kreskowych to należy wystawiać worki 

bez oklejania ich etykietami logistycznymi. 

– lecia miasta Bruntal w Czechach. Z czeskim chórem 

Bruntal współpracujemy już od 15 lat, był to dla nas 

ogromny zaszczyt brać udział w tak dostojnym jubileuszu 

miasta. W sobotę występowaliśmy na rynku miasta z kon-

certem pieśni ludowych i rozrywkowych. Wystąpił rów-

nież zespół Singers z programem własnym. W tym dniu 

nasi czescy przyjaciele zaprezentowali nam atrakcje swojej 

pięknej okolicy. W niedzielę występowaliśmy podczas 

Mszy Świętej oraz na koncercie chórów w kościele na 

Uhlirskem vrchu. Występowaliśmy z chórem Bruntal oraz 

chórem z Brna. Występy te były wyjątkowo udane i zgro-

madziły wielu słuchaczy. Naszym chórem dyrygował Pan 

Janusz Budak, akompaniament wykonała Pani Barbara 

Budak, partie solowe w czasie występów: Justyna Palarz, 

Katarzyna Brachaczek oraz Mateusz Piecowski. 

W niedzielę 30 czerwca 2013 roku braliśmy udział w VI 

Mszy na Wodzie nad Zalewem Rybnickim. Wspólnie z 

połączonymi chórami wykonaliśmy pięć utworów, które 

stanowiły oprawę muzyczną tego wyjątkowego wydarze-

nia.  W tym roku Mszę Świętą celebrował i homilię wygło-

sił ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. Połączonymi chóra-

mi dyrygowała Pani Joanna Glenc. Pomimo chłodnej i 

deszczowej pogody tradycyjnie na Mszy Świętej zgroma-

dziły się tłumy wiernych.    

WYSTĘPY CHÓRU „BEL CANTO”  W ROKU JUBILEUSZU 

20 –LECIA ISTNIENIA. 

Wśród wielu tegorocznych występów te czerwcowe były 

dla naszego chóru szczególne. 

W czwartek 13 czerwca 2013 roku chór „Bel Canto” 

odbył dziękczynną pielgrzymkę do Częstochowy. Piel-

grzymowaliśmy wraz z księdzem proboszczem Lesz-

kiem Swobodą. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej 

dziękczynnej gdzie pod dyrekcją Pana  Janusza Budaka 

wykonaliśmy z bogatego repertuaru pieśni sakralnych 

oprawę muzyczną mszy. Po mszy udaliśmy się na wały 

częstochowskiego wzgórza gdzie również mieliśmy oka-

zję wykonać kilka utworów. Z pieśnią na ustach powró-

ciliśmy do domu.  

W sobotę i niedzielę 22 i 23 czerwca 2013 roku chór 

„Bel Canto” uczestniczył w uroczystych obchodach 800 
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ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Od 1 czerwca br. wystapiły niewielkie zmiany na liście 

placówek realizujących świadczenia nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej! 

Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z nocnej       

i świątecznej opieki lekarskiej.  

Jeżeli zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy lekarza 

wieczorem, nocą lub w dni świąteczne ustawowo wolne 

od pracy, możemy zgłosić się do dowolnie wybranej 

przychodni realizującej świadczenia w tym zakresie. Po-

moc udzielana jest bowiem w wybranych punktach opie-

ki nocnej i  świątecznej i nie jest związana z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzem rodzin-

nym, do którego jesteśmy zapisani. 

Kiedy korzystać z opieki nocnej lub świątecznej? 

Ze świadczeń nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej       

i pielęgniarskiej korzystamy w przypadku: 

- nagłego zachorowania, 

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma obja-

wów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub 

istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane przez nas 

środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przy-

niosły spodziewanej poprawy, 

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przy-

chodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan 

zdrowia chorego. 

Organizacja świadczeń w ramach opieki nocnej i 

świątecznej 

 
Świadczenia w ramach opieki nocnej i  świątecznej reali-

zowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 

18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i 

święta w godzinach od godziny 8.00 dnia danego do go-

dziny 8.00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świą-

tecznej opieki lekarskiej są (dla osób uprawnionych do 

otrzymywania  świadczeń w ramach publicznej opieki 

zdrowotnej) bezpłatne i udzielane są bez skierowania. 

 

Lekarz dyżurujący udziela porad: 

- w warunkach ambulatoryjnych (w placówce medycz-

nej), 

- w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych me-

dycznie – decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz), 

- telefonicznie (numery telefonów, specjalnie uruchomio-

ne dla tego rodzaju świadczenia – patrz zestawienie na 

końcu). 

 

W ramach opieki nocnej i świątecznej otrzymamy rów-

nież pomoc pielęgniarki, która wykonuje zabiegi zarów-

no w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurujące-

go, jak również wynikające z konieczności zachowania 

ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane 

przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub – w 

przypadkach uzasadnionych medycznie – również w do-

mu pacjenta. 

WAŻNE!!! 
W przypadkach zagrożenia życia, a w szczególności w 

sytuacji wystąpienia: utraty przytomności, upadku z wy-

sokości, złamania, wypadku komunikacyjnego, nagłych 

zaburzeń świadomości, urazów powypadkowych powsta-

łych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia 

prądem elektrycznym, porodu lub dolegliwości związa-

nych w ciążą 

wezwij pogotowie ratunkowe! 

Zadzwoń pod numer alarmowy 999 lub 112 

 

Jakich świadczeń nie otrzymamy w ramach opieki 

nocnej i świątecznej? 

- wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym 

leczeniem, 

- recepty na leki stałe stosowane w schorzeniu przewle-

kłym (jeżeli akurat nam się skończyły), 

- zaświadczenia o stanie zdrowia, 

- skierowania do specjalisty. 

Wszystkie te świadczenia uzyskamy w ramach podstawo-

wej działalności naszej przychodni, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

 

Gdzie zatem szukać informacji o tym, które ośrodki 

świadczą opiekę medyczną nocną i w święta? 

- u lekarza rodzinnego u którego leczymy się na co dzień, 

- w rejestracji naszej przychodni, 

- wewnątrz lub na zewnątrz budynku naszej przychodni – 

w widocznym, łatwo dostępnym miejscu powinna się 

znajdować szczegółowa informacja, a zwłaszcza adresy   

i numery telefonów oraz godziny przyjęć placówek, które 

realizują nocną i świąteczną opiekę medyczną w oddziale 

NFZ. 

- na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl w zakład-

ce gdzie się leczyć - 2.PZO z zakresu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. 

 

Więcej informacji o zasadach udzielania świadczeń noc-

nej i świątecznej opieki medycznej oraz w placówkach 

realizujących świadczenia tego rodzaju można uzyskać  

w oddziale Funduszu, telefonicznie pod numerem 32 735 

19 00 oraz na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl 

 

Dane teleadresowe placówek medycznych udzielających 

świadczeń nocnych: 
1. „CENTRUM ZDROWIA” NZOZ Racibórz ul. Ocicka 

51A, tel.32/4154830; 
2. Centrum Medyczne Sp. z o.o. Rybnik ul. Byłych Więź-

niów Politycznych 3, tel.32/4329437, 32/4329458; 

3. MEDICOR Sp. z o.o. Rybnik ul. Patriotów 11, 

tel.32/4330343; 

4. NOWINY Sp. z o.o. Rybnik ul. Orzepowicka 8D, 

tel.32/4224079; 

5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rydułtowy ul. Ple-

biscytowa 47, tel.32/4592407; 

6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wodzisław Śląski 

ul. 26 Marca 51, tel.32/4591800. 

http://www.nfz-katowice.pl
http://www.nfz-katowice.pl
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„Wyprawka szkolna” w 2013 r.   

INFORMACJA ze strony internetowej MEN 

Prawie 180 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na dofinansowanie 
kosztów zakupu podręczników przez rodziców. To aż o 52 mln 
złotych więcej niż w zeszłym roku, co pozwoli objąć pomocą ponad 

575 tys. uczniów. 

18 lipca 2013 r. wszedł w życie rządowy program pomocy uczniom 

w 2013 r. „Wyprawka szkolna". 

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we 
wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podsta-
wowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II 
szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły mu-

zycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie 
II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej 

szkoły baletowej. 

Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych 
roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz 

uczniowie klas najmłodszych - I-III szkół podstawowych. 

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowied-
niej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 
539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w 
ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych 

klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł 
netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecz-
nej). 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniają-
cych żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę 
na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowi-
dzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkol-
nym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, 

gimnazjów i ponadgimnazjalnych. 

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać 
się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez wzglę-

du na dochód, na jednego członka rodziny. 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: 

kl. I - III - do kwoty 225 zł, 

kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł, 

kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł, 

kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł. 

w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z pod-
ręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomo-
cy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w 

gimnazjum.   

Uwaga ! Wnioski na terenie Gminy Gaszowice można składać od 
29 lipca 2013r. do 26 sierpnia 2013r. u dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wzory wnio-
sków o dofinansowanie dla uczniów należy pobrać w odpowiednich 

szkołach.  

Pełną informację na w/w temat można znaleźć w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup pod-
ręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 17 lipca 2013 poz. 

818). 

Jerzy Sierek, GZOSiP w Gaszowicach 

 FINAŁ  POWIATOWYCH   ROZGRYWEK                     

O PUCHAR STAROSTY DAMIANA MROWCA 

Znakomitą grą  wykazał się zespół uczniów naszej szkoły (SP 

Czernica) w kolejnych rozgrywkach piłkarskich, które odbyły 
się w Czerwionce. Skład drużyny: Kamil Figura, Mikołaj 

Gryt, Mateusz Lara, Mateusz Mikółka, Aleksander Folmert, 

Konrad Warmiński, Kamil Długosz, Kacper Ciupek, Sławo-

mir Zawisz oraz nasz znakomity bramkarz Robert Zdrzałek. 

Do finału weszło 5 najlepszych drużyn naszego powiatu. By-

ły to: SP Świerklany, SP Czuchów, SP Czernica, SP Jejkowi-

ce oraz SP Leszczyny. Zawody przeprowadzono systemem 

„każdy z każdym”. Chłopcy wszystkich szkół zademonstro-

wali bardzo wysokie umiejętności a ich gra przysparzała wie-

le sportowych emocji. Pięknie strzelane bramki  i bardzo pro-
fesjonalna obrona, którą wykazywali się młodzi bramkarze 

sprawiała, że zawody były prawdziwym widowiskiem. Mi-

strzem turnieju została SP Czuchów, II miejsce SP Leszczy-

ny, III miejsce SP Świerklany, IV miejsce SP Czernica,          

V miejsce SP Jejkowice. Najlepsze 3 drużyny otrzymały z rąk 

pana Potysza i dyrektora SP Czerwionka piękne puchary, 

medale i dyplomy. Pozostali zostali nagrodzeni statuetkami i 

dyplomami. Organizator zawodów ufundował dla chłopców 

poczęstunek i bardzo miłą atmosferę. Strzelcy bramek dla 

naszej drużyny, to: Konrad (6 bramek), Kamil Figura (3 bra-

mek) Mikołaj (1 bramka), Olek (1 bramka). 

Jestem bardzo zadowolona z gry moich podopiecznych za-

równo w jednym jak i w drugim turnieju. Dziękuję p. Jackowi 

Warmińskiemu, który w ciągu całego roku szkolnego razem 

ze mną współuczestniczył we wszystkich piłkarskich zmaga-

niach. Podczas wakacji życzę wszystkim sportowcom  dużo 

odpoczynku, nabrania sił na kolejny rok szkolny, który mam 

nadzieję będzie jeszcze lepszy niż ten, który dobiegł końca. 

Uważam, że sukcesy które odnosiliśmy dodają młodszym         

i starszym uczniom zapału i będą dla nich motywacją na przy-

szłość.  

SP Czernica  to szkoła ze „sportowym duchem” od pokoleń 

naszych dziadków, więc niech kolejne pokolenia pokażą, że 

tradycje sportowe nie zanikną w ich nowych zastępcach.  

O wszystkim co dzieje się w naszym szkolnym sporcie można 

przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły. Zapraszam! 

Nauczyciel w-f, Zenobia Mrozek 

KOLOROWE PRZYSTANKI W GMINIE GASZOWICE 

Rozstrzygnięty został konkurs na kwiatowe przystanki. Więk-

szość przystanków na terenie Naszej Gminy została pomalo-

wana. Gimnazjalistki których prace wygrały, w poszczegól-
nych sołectwach, to: Nikola Szymańska - Gaszowice, Beata 

Grolik - Piece, Sara Banet - Łuków Śląski, Klaudia Pypeć - 

Czernica, Daria Wieczorek - Szczerbice. Dziewczyny zorga-

nizowały się w trzyosobowe grupy i pod czujnym okiem soł-

tysów bądź rad soleckich przenosiły piękno kwiatów na mury 

przystanków. Farbę na przystanki sponsorowała firma Lorken

-tech Henryk Bugdol, natomiast podkład został wykonany 

przez pracowników ZOK Gaszowice. 

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród  dla młodych 
artystek byli Sołtysi, Rada Gminy Gaszowice, Wójt i Sekre-

tarz Gminy. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten kon-

kurs! Cieszmy się tym, co piękne w otoczeniu! G.O. 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: Świeżo pomalowane 

przystanki: 1 - Czernica, 2 - Piece, 3 - Gaszowice, 4 - Łu-

ków Śląski, 5 - Szczerbice; 

prawa strona: 6,7,8 - piknik kulinarny w Czernicy (zdjęcia 

autorstwa Jerzego Kawuloka), 9 - uczestnicy finału turnie-

ju piłkarskiego w Czerwionce o puchar Starosty Powiatu 

Rybnickiego. 


