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APEL DOŻYNKOWY 

Na przestrzeni sierpnia i września we wszystkich gminach w 

Polsce ma miejsce dożynkowe świętowanie. W atmosferze 

festynów i zabaw pod chmurką rolnicy dziękują za plony, eks-

ponują dorodne okazy warzyw i owoców, koła gospodyń wiej-

skich natomiast z dumą prezentują dożynkowe wieńce. 

Prosimy o to, aby każdy mieszkaniec Naszej Gminy włączył 

się w to święto plonów, choćby poprzez obecność na uroczy-

stościach dożynkowych. Szczególna prośba kierowana jest do 

mieszkańców sołectwa Piece,  przez które będzie przejeżdżał 

korowód dożynkowy, prosimy o to aby w miarę swoich możli-

wości przyozdobić  posesję  np. przez ustawienie przed płotem 

starego sprzętu rolniczego lub rolniczych  plonów.  

W imieniu organizatorów Dożynek z góry dziękujemy i jesz-

cze raz gorąco zachęcamy do udziału w uroczystościach do-

żynkowych.          GCI 

ŚWIETLICOWE WYJAZDY WAKACYJNE 

Już kolejny wtorek minął świetliczakom na szalonej wy-

cieczce. Pełni sił i werwy udaliśmy się we wtorkowy pora-

nek do Jura Parku w Krasiejowie. Na miejscu czekało na nas 

wiele atrakcji. Po przywitaniu się z panią przewodnik udali-

śmy się do Tunelu Czasu, gdzie w ciągu kilku minut odbyli-

śmy podróż przez blisko 14 mld lat trwania „naszego” 

Wszechświata, co dało nam zachętę do dalszej pieszej wę-

drówki przez następne etapy dziejów życia na Ziemi. 

Przejście półtorakilometrową trasą poprzez teren dawnego 

wyrobiska, gdzie  ustawione były modele 250 różnorodnych 

mezozoicznych płazów i gadów w rzeczywistych rozmia-

rach. Ogromne wrażenie wywarła na nas postać najdłuższe-

go znanego dinozaura - około 60-metrowego amficeliasa. 

Przeszliśmy przez pawilon paleontologiczny, gdzie spoglą-

dając przez balustradę i przez grubą szybę znajdującą się 

pod stopami mogliśmy zobaczyć elementy szkieletowe  le-

żące w miejscu ich odkrycia, a niektóre skrzętnie poukłada-

ne w gablotach. Dodatkową atrakcję napotkaną na trasie 

wycieczki była  możliwość oglądania prac wykopalisko-

wych prowadzonych przez paleontologów. Nasza dydak-

tyczna wędrówka zakończyła się budzącym dreszczyk emo-

cji widowiskiem w wymiarze 3D. Będąc w prehistorycznym 

oceanarium staliśmy się niemalże uczestnikami spotkania z 

żywymi stworzeniami podwodnego życia wiele milionów 

lat temu. Po niezwykłej podróży we wnętrzu „łodzi podwod-

nej”, by nie brakło nam sił na kolejną dawkę sporych emo-

cji, którą zapewnił pobyt na placu zabaw i parku rozrywki 

pokrzepiliśmy się pyszną kiełbaską z grilla. W czasie drogi 

powrotnej milusińscy jednogłośnie okrzyknęli krasiejowski 

przystanek jako wspaniałe i wyjątkowe miejsce połączenia 

edukacji z przyrodą i rozrywką. 

We wtorek 6 sierpnia br. korzystając z pięknej aury świetli-

cowi młodzi wędrowcy wybrali się na kolejną wakacyjną 

wycieczkę do niezwykłego miejsca jakim jest Góra Żar le-

żąca w  Beskidach. Po przybyciu na miejsce wjechaliśmy 

kolejką linowo – terenową na sam szczyt. 

Na górze nasze oczy mogły nacieszyć się  pięknymi widoka-

mi na Jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie, a co więcej cze-

kały tam na nas też inne atrakcje – szalone zjazdy na torze 

saneczkowym, które dostarczyły nam niesamowitych emo-

cji. Byliśmy też świadkami startów paralotniarzy, którym 

bardzo żarliwie kibicowaliśmy. Mimo żaru lejącego się z 

nieba na Górze Żar znaleźliśmy zacienione miejsce, by od-

począć i pokrzepić się pysznym prowiantem. Następnie zje-

chaliśmy kolejką do stacji dolnej i udaliśmy się w dobrych 

nastrojach do naszych domów.              GKRPA 
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OPŁATA ŚMIECIOWA 

Gmina nie ma obowiązku przypominać nam o ko-

nieczności uregulowania opłat za gospodarowanie od-

padami komunalnymi. Termin wnoszenia opłat za ak-

tualny kwartał upływa 20 września 2013r. Należy sa-

memu zadbać o to, by we wskazanym okresie pienią-

dze trafiły do gminy. 

Wpłat należy dokonywać na następujący rachunek 

bankowy Urząd Gminy Gaszowice: 

 Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju  

Nr konta  56 8470 0001 2040 0051 5025 0001 

Jednocześnie informujemy, że wpłata z tytułu gospo-

darowania śmieciami, dokonana osobiście w oddziale 

w/w banku zwolniona jest z opłat. 

Poniżej przedstawiamy wzór prawidłowo wypełnione-

go druku wpłaty. Kwota oraz dane adresowe w tytule 

przelewu muszą pokrywać się z danymi przedłożony-

mi w deklaracji. 

Informacja na temat Świadczeń Rodzinnych i Fundu-

szu Alimentacyjnego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, 

iż: od miesiąca sierpnia 2013r.  przyjmuje wnioski o usta-

lenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 

okres świadczeniowy 01.10.2013r. do 30.09.2014r. 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, 

ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń 

przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 

31 października br. 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 

września do dnia 31 października, ustalenie prawa do 

świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada br. 

Od miesiąca września 2013r. OPS przyjmuje wnioski o 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasił-

kowy 01.11.2013r. do 31.10.2014r. 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 

dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do 

świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za 

miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada br., 

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 

rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 

dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 

30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  nastąpi 

do dnia 31 grudnia br. 

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do: 

- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz 

dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

- zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko, które 

ukończyło 18 rok życia,  

dostarcza zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na 

rok szkolny 2013/2014, w terminie do 10.09.2013r. 

W razie nie dostarczenia zaświadczenia ze szkoły zasiłek 

rodzinny lub dodatek nie zostanie wypłacony.           OPS 

INFORMACJA 

Jednym z tematów do omówienia podczas sesji Rady 

Gminy Gaszowice, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 

2013 r. o godz.16.00  w sali Ośrodka Kultury i Sportu w 

Gaszowicach przy ulicy Rydułtowskiej 7 jest:  

„Informacja na temat podmiotów gospodarczych działają-

cych na terenie gminy”. W związku z powyższym zapra-

sza się zainteresowanych przedsiębiorców z terenu gminy 

na obrady.     Przewodniczący Rady, mgr inż. Piotr Górecki 

2 WRZEŚNIA 2013 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO  

W GMINIE GASZOWICE 

Gimnazjum Piece: godz.8.00 - Msza Św., godz. 9.20 -

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

SP Gaszowice: godz.8.00 - uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego dla klas II - VI, godz.9.00 - Msza Św. dla całej 

szkoły, godz.10.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-

go dla klasy I. 

SP Czernica: godz.8.00 - Msza Św., godz.9.00 - uroczy-

ste rozpoczęcie roku szkolnego. 

SP Szczerbice: godz.8.00 - Msza Św., godz.9.00 - uro-

czyste rozpoczęcie roku szkolnego. 
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słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach 

alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. 

Nie powinno się wrzucać do szkła: szkło stołowe – żarood-

porne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, ża-

rówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróż-

nione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 

termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szy-

by okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, 

fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebez-

pieczne). 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez 

zakrętek, starać się nie tłuc szkła. 

5. WOREK BRĄZOWY - odpady „zielone” - roślinne to 

m.in.: gałęzie drzew i krzewów,  liście, kwiaty i skoszona 

trawa, trociny i kora drzew. 

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślin-

nych: kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, 

drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, odchody 

zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunal-

ne (w tym niebezpieczne). 

Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych do po-

jemników na śmieci. 

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane. 

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapew-

niać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są proble-

matyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie 

i organizacyjnie uzasadnione. 

Punkt taki powstaje przy Zakładzie Obsługi Komunalnej w 

Gaszowicach przy ul.Rydułtowskiej 7 (za Ośrodkiem Kultu-

ry). Odpadami komunalnymi niebezpiecznymi, które mogą 

być przekazywane do punktu są: 

- zużyte baterie i akumulatory,  przeterminowane lekarstwa, 

strzykawki itp., opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw 

domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, 

kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.). 

Ponadto dwa razy w roku  w wyznaczonych terminach prze-

prowadzane są zbiórki: 

- odpadów poremontowych i budowlanych, 

- odpadów wielkogabarytowych (tj. meble, wyposażenie 

wnętrz, itp.), 

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pralki, 

lodówki, telewizory, komputery, kalkulatory, itp.).  

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI? 

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nierucho-

mości odnośnie ustalonych zasad segregowania odpadów 

komunalnych poniżej po raz kolejny przedstawiamy kata-

log odpadów, które powinny trafiać do poszczególnych 

worków.  

Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak 

najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla 

mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia 

określonych rodzajów odpadów).  Optymalnym sposobem 

segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych 

pojemnikach (workach) następujących frakcji odpadów: 

1. WOREK NIEBIESKI - papier to m.in.: opakowania z 

papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, pro-

spekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszy-

ty, torebki papierowe, papier pakowy. 

Nie powinno się wrzucać do papieru: papier powlekany 

folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jedno-

razowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawo-

zach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, 

inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 

2. WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne i metale to 

m.in.: butelki po napojach, opakowania po chemii gospo-

darczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, pły-

nach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach 

spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, 

worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po 

owocach i innych produktach, puszki po napojach, sokach, 

puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom 

żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, 

zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, 

kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady 

opakowaniowe. 

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali: 

Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po 

lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i aku-

mulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, styro-

pian z opakowań sprzętu  rtv i agd, inne odpady komunal-

ne (w tym niebezpieczne). 

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem 

do worka. 

3. WOREK ZIELONY - szkło kolorowe to m.in.: butelki 

i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napo-

jach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. 

Nie powinno się wrzucać do szkła: szkło stołowe – żarood-

porne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, 

żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie 

opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalni-

kach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewi-

zyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lu-

stra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne 

(w tym niebezpieczne). 

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, 

bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. 

4. WOREK BIAŁY - szkło bezbarwne to m.in.: butelki i 

UWAGA W MIESIĄCU WRZEŚNIU NASTĄPI 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTO-

WYCH w dniach od 9 do 14 września oraz ZBIÓR-

KA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH i ELEKTRO-

NICZNYCH w dniach od 20 do 28 września. Odpady 

należy wystawić przed posesję. Ponadto przypomina-

my mieszkańcom Czernicy o tym, że zbiórka odpa-

dów  elektrycznych w ich miejscowości będzie miała 

miejsce w dniu 20 września br. Szczegółowe harmo-

nogramy wywozu odpadów znajdują się na stronie 

internetowej www.gaszowice.pl 
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PROJEKT E-ADMINISTACJI W GASZOWICACH 

Urząd Gminy Gaszowice jako Partner wraz ze Starostwem Rybnickim (Liderem projektu) oraz Partnerami Gminą 

i Miastem Czerwionka-Leszczyny i Gminą Lyski w okresie od 10.2007 do 31.07.2013 realizował projekt „e-

Administracja w Powiecie Rybnickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-

go na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Projekt ten był objęty dofinansowaniem z europejskich funduszy kwotą 3 393 406,30 zł przy całkowitym koszcie 

projektu 4 079 982,66 zł z poziomem dofinansowania 85%. W Gminie Gaszowice projekt realizowano w następu-

jących instytucjach: Urzędzie Gminy Gaszowice, Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Zespole Obsługi Szkół 

i Przedszkoli, Zakładzie Obsługi Komunalnej, Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, Ośrodku Kultury 

„Zameczek” w Czernicy. 

Realizacja projektu polegała na wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów w urzędach oraz ich wy-

branych jednostkach organizacyjnych, wdrożeniu systemu komputerowego wspomagania obsługi interesantów, 

inwestycje w środki trwałe niezbędne dla funkcjonowania SEOD i świadczenia usług publicznych przez Internet. 

Działania uzupełniające polegały na integracji systemów z istniejącymi systemami pokrewnymi stworzonymi na 

poziomie krajowym (ePUAP) i regionalnym (SEKAP). 

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną przez zaangażowane w 

projekt Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne interesantom, przedsiębiorcom oraz 

lokalnym społecznościom na poziomie Powiatu Rybnickiego poprzez bezpieczną platformę elektroniczną, wspo-

magającą zarządzanie poszczególnymi urzędami. Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów 

(SEOD) pozwoli na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Wdrożenie 

projektu spowoduje, że usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną ulegną standaryzacji. Podniesiona zosta-

nie jakość usług publicznych, a co za tym idzie, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców Powiatu. Dzięki re-

alizacji projektu obniżone zostaną koszty świadczenia usług publicznych oraz polepszą się uwarunkowania dla 

rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

W ramach projektu dostarczono: platformę sprzętową – 3 serwery, 27 komputerów wraz z oprogramowaniem, 

urządzenie do backupu, sprzęt sieciowy, urządzenie dostępu do sieci komputerowej UTM, urządzenie wielofunk-

cyjne, szybkie skanery, wyremontowano pomieszczenie pełniące funkcję serwerowni oraz doposażono w central-

ne urządzenie podtrzymujące napięcie (UPS), szafę rackową, system gaszenia, wymieniono klimatyzację, założo-

no system alarmowy i rejestrowanego dostępu do pomieszczenia, rozbudowano sieć LAN, wdrożono politykę 

bezpieczeństwa, przeprowadzono szkolenia dla administratorów oraz użytkowników systemów, wdrożono System 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), udostępniono Platformę e-usług (e-Urząd na platformie SEKAP 

oraz ePUAP).             ZB 

ŁUKOWSKIE KGW Z WYRÓŻNIENIEM 

Panie z  KGW z Łukowa Śląskiego podczas "Pikniku 

Ogórkowego" w Wilczy zaprezentowały taniec, przygo-

towały także zupę ogórkową (za którą otrzymały wyróż-

nienie) oraz inne potrawy z ogórkami w roli głów-

nej.             MN 

Nie pal śmieci! To zagrożenie dla zdro-

wia i środowiska! 

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach 

jest źródłem groźnych dla zdrowia ludzi i środowiska 

naturalnego zanieczyszczeń. Szczególnie niebezpieczne 

jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. bute-

lek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po 

sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drew-

na, mebli. 

Temperatura w piecach domowych wynosi od 200 do 

500 stopni C. Jednym z czynników, które mają wpływ 

na nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska tempe-

ratura spalania. Z domowych palenisk do atmosfery wy-

dostają się wtedy nieoczyszczone bardzo szkodliwe sub-

stancje chemiczne. 

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wyso-

ką grzywną do 5 tysięcy złotych. 
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NOWY SEZON - GKS DĄB GASZOWICE 

Sekcja piłki nożnej Gminnego Klub Sporotwego DĄB GA-

SZOWICE w sezonie 2013/2014 reprezentowana będzie 

przez 4 drużyny: 

I drużynę seniorów występujących na szczeblu Ligi Okręgo-

wej grupy 1, II drużynę seniorów występujących na szczeblu 

Klasy B podokręgu Racibórz, trampkarzy starszych podokrę-

gu Racibórz – dzieci z rocznika 1999 i młodsi, Orliki pod-

okręgu Racibórz – dzieci z rocznika 2003 i młodsi. Trenerem 

I drużyny został Adam Jachimowicz. Sezon rozpoczął się 10 

sierpnia o godz. 11.00 na stadionie Urani Ruda Śląska. Pomi-

mo niedogodności związanej z dalekimi wyjazdami liczymy 

iż będzie to udany sezon. Zarząd Klubu dołoży wszelkich 

starań aby kibice mogli wspólnie z zawodnikami uczestni-

czyć i wspierać ich w spotkaniach wyjazdowych. Dlatego też 

została podpisana stosowna umowa i na mecze do Rudy Ślą-

skiej, Mikołowa, Tych i Bierunia będzie zorganizowany 

transport autokarem, szczegóły pod nr tel. 517 531 883. Za-

praszamy kibiców do aktywnego i kulturalnego dopingu na-

szych drużyn. 

Transfery dokonane w okresie przygotowawczym: 

Przyszli: Jakub Gnyp – Energetyk Row Rybnik, Łukasz Mi-

chalski – Energetyk Row Rybnik, Patryk Porwoł – Energetyk 

Row Rybnik, Dawid Starzec – Energetyk Row Rybnik, Ma-

teusz Orzeł – Energetyk Row Rybnik, Robert Skiba – LKS 

Dzimierz, Artur Kołodziej – LKS Dzimierz, Wojciech Fran-

cuz – LKS Buk Rudy Wielkie, Szymon Weideman – LKS 

Czyżowice, Rafał Niedziela – LKS Wypoczynek Buków, 

Szymon Krentusz – KS Polonia Niewiadom, Dawid Chluba 

– KS Naprzód Rydułtowy, Kamil Warnicki – LKS Rzuchów, 

Adam Jachimowicz – KS Górnik Radlin, 

Odeszli: Mateusz Łyżwiński - LKS Raszczyce, Tomasz So-

beczko - LKS Raszczyce, Tomasz Sobeczko - LKS Raszczy-

ce, Adam Bober – LKS Raszczyce, Mateusz Musioł – LKS 

Nowa Wieś, Michał Stajer – LKS Nowa Wieś, Marcin 

Oślizlok – Polonia Połomia. 

Klub GKS Dąb Gaszowice przypomina że odbywa się nabór 

do grup młodzieżowych zainteresowanych rodziców prosimy 

o kontakt tel.: Grupa trampkarzy młodszych (dzieci z roczni-

ka 1999 i młodsi) – opiekun Jacek Widenka – 668-247-095; 

Grupa Orlików (dzieci z rocznika 2003 i młodsi) – trener 

Adam Wieczorek – 667-490-700. 

Zarząd Klubu życzy sukcesów wszystkim trenerom, opieku-

nom a przede wszystkim zawodnikom niezależnie od katego-

rii, samych sukcesów w nadchodzącym sezonie 2013/2014 

a kibicom życzymy ciekawych spotkań, pełnych emocji i 

bogatych w bramki oczywiście zdobywane przez nasze dru-

żyny. Obyśmy byli jak wykrzykują najmłodsi przed mecza-

mi: „TWARDZI JAK DĄB!!!” i po każdym meczu mogli z 

radością wykrzyczeć: „KTO WYGRAŁ MECZ?? DĄB 

DĄB GASZOWICKI DĄB” Zapraszamy do wspólnego kibi-

cowania.        Zarząd Klubu GKS DĄB GASZOWICE 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIO-

SKÓW - STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

Wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice, w 

roku  szkolnym 2013/2014 można składać do 15 września 

2013r. (po 15.09.2013r. wnioski nie będą przyjmowane). 

Preferowany termin składania wniosków w dniach 2- 

15.09.2013r. 

Wnioskodawca tj. pełnoletni uczeń lub w przypadku dzieci i 

młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny, dyrek-

tor szkoły, składa wniosek w Gminnym Zespole Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 8 - 

(należy pobrać druki wniosków wraz z załącznikami). Druki 

wniosków są dostępne również na stronie: 

www.gaszowice.pl   

Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne i poprawnie 

wypełnione. Jeśli jakaś rubryka nie dotyczy wnioskodawcy 

należy wpisać „nie dotyczy”. Realizowane będą wnioskowa-

ne (wpisane) formy pomocy - pkt 5 wniosku, a faktury wy-

stawione na wnioskodawcę. Podanie informacji nieprawdzi-

wych eliminuje wniosek z rozpatrywania.  

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie 

przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) i regulaminu, o którym mowa w art. 

90f ustawy. Może ją otrzymać uczeń, w rodzinie którego  

miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwo-

ty 456 zł netto (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 2013 r. poz. 182 z 

późn. zm.), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała cho-

roba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, 

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 

Do wniosków należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły,  że 

dziecko jest uczniem oraz z miesiąca poprzedzającego złoże-

nie wniosku - w zależności od sytuacji rodziny: zaświadcze-

nia albo oświadczenia o wysokościach dochodów uzyska-

nych przez wszystkich pracujących członków rodziny - obli-

czonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecz-

nej  lub odcinki z renty/emerytury, zaświadczenie albo 

oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomo-

cy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyj-

ne, dodatki mieszkaniowe), oświadczenie o wysokości do-

chodu za praktyki uczniowskie, oświadczenie o wysokości 

otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem poczto-

wym lub wyciągiem bankowym) i uwierzytelnione xero wy-

roku sądowego o przyznaniu alimentów lub zaświadczenia 

komornika o nieściągalności alimentów albo decyzja OPS – 

fundusz alimentacyjny, stosowne zaświadczenie albo 

oświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie 

z innych źródeł np. działalności gospodarczej, w razie bezro-

bocia zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozosta-

waniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), 

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu do-

chodu osób niezarejestrowanych w PUP, a w przypadku 

trwałej niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choro-

by lub innego powodu (pkt 3 wniosku) – zaświadczenie lub 

orzeczenie lekarskie, zaświadczenie albo oświadczenie o 

wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, z 

umów zleceń, o dzieło itp.  

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w GZOSiP – tel. 

32 430 55 84 Gaszowice 01.08.2013 r.        Jerzy Sierek 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1, 2 - Konferencja koń-

cząca projekt e-Administracji w Gaszowicach; 3 - Świetli-

cowy wyjazd do miasteczka Twin Pigs w Żorach,  

prawa strona: 4 - Świetlicowy wyjazd na górę Żar, 5 - 

Świetlicowy wyjazd do Jura Parku w Krasiejowie; 6, 7 - 

KGW Łuków Śląski w Wilczy. 


