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GASZOWICE 2012 W PIGUŁCE
• II miejsce zespołu Singers w finale XVIII Ogólno-

polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie;
• Mateusz Piecowski zdobył trzecią nagrodę oraz na-

grodę indywidualną przyznaną przez dr Ewę Paszek,
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku;

• Nowy proboszcz ks. Leszek Swoboda objął gaszo-

wicką parafię;
• Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dh

Wincenty Lepiarczyk z OSP Gaszowice, Srebrnym
Krzyżem Zasługi odznaczono Prezesa Oddziału
Gminnego OSP dh Jerzego Kawuloka zaś Brązowym Krzyżem Zasługi dh Henryka Neumana
z OSP Gaszowice;

• IV Przedszkoliada (impreza sportowo-rekreacyjna) • Jubileusz 60-lecia istnienia sekcji czernickich ho-

dla sześciolatków z przedszkoli naszej gminy;

dowców gołębi pocztowych;

• Hania Hołek wraz z zespołem zaprezentowała umie- • Chór „Bel Canto” Gaszowice, zdobywcą Pucharu

jętności w programie Must Be The Music;

Przechodniego Okręgu Rybnickiego im. R. Tronta;

• Spotkanie uczestników projektu Comenius w naszym • Powstało

gimnazjum w Piecach;

Stowarzyszenie
„Spichlerz”.

Działań

Lokalnych

• Bracia Kamil i Jakub Widawscy, podczas XIV Mi-

strzostwa Europy w Wushu w Tallinie, zdobyli w
swoich kategoriach wagowych odpowiednio srebrny
i brązowy medal;
• Targi Eko Gaszowice 2012;
• Szósta edycja przeglądu rockowego Piecowisko;
• I Czernicki Piknik Historyczny;
• Piece wygrały w III edycji turnieju sołeckiego;
• KGW Szczerbice otrzymało własny sztandar;
• Zespół piłkarski z SP Czernica wicemistrzem Europy

na turnieju mini euro w Rydułtowach;

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko

• Zespół siatkarski złożony z Radnych Gminy Gaszo- dla dzieci ale przede wszystkim dla babć i dziadków.

•
•

•
•
•

wice uczestniczy w turnieju samorządowców w Jan- To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Na
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkokowicach;
laki przygotowały piękny program artystyczny - przedGKS Dąb Gaszowice awansował do Ligi Okręgowej; stawienie "Jasełkowe" oraz wzruszające wiersze i pioPiotr Wieczorek wywalczył srebrny medal, w konku- senki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże
rencji na koniu z łękami, podczas XVIII Ogólnopol- świętem. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje
ska Olimpiada Młodzieży w Gimnastyce Sportowej role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa,
kierowane pod ich adresem. Na zakończenie wnuczęta
w Krakowie;
mocno uściskały swoje babcie i dziadków oraz wręDożynki Gminne w Czernicy;
czyły miłym gościom laurki z życzeniami 100 lat Dziadkowie gorąco oklaskiwali wnuczęta, a niejedneOSP Gaszowice obchodziło jubileusz 100-lecia;
mu z nich zakręciła się łza w oku. Przedszkole Gaszowice
Skończyły się prace termomodernizacyjne Szkoły w
Szczerbicach i Przedszkola w Czernicy;
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ZAPRASZAMY dzieci i młodzież ze szkół Gminy Gaszowice na wypoczynek zimowy – luty 2013

4. Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach: 11 – 15.02.2013,
planowana liczba uczniów - 45;

/zapisy uczestników i dodatkowe informacje: w szkołach/

11.02.2013, godz.9.00-13.00 Kręgle – Rybnik Plaza - wyjazd;

Wypoczynek zimowy 2013, w formie półkolonii, planują
zorganizować 4 placówki w gminie: wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum.

12.02.2013, godz.8.45-12.45 Lodowisko – Pszów - wyjazd;

W każdej ze szkół, w poszczególnych formach wypoczynku, będzie uczestniczyć codziennie do 45 uczniów. Są to
głównie wyjazdowe formy wg poniższego zestawienia,
(rozpoczęcie i zakończenie wyjazdów powinno w zasadzie
nastąpić w szkole):

14.02.2013, godz.8.45-12.45 Lodowisko – Pszów - wyjazd;

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w
Czernicy: 11 – 15.02.2013, planowana liczba uczniów - 45;
11.02.2013, godz. 10.00-13.00 - Zajęcia rekreacyjno- sportowe na basenie w Gorzycach - wyjazd;
12.02.2013, godz. 9.00-13.00 - Zajęcia ruchowe, zabawy
w Figloraju w Rybniku - wyjazd;
13.02.2013, godz. 10.00-13.00 - Zajęcia sportowe na lodowisku w Pszowie - wyjazd;
14.02.2013, godz. 9.00-13.00 - Zajęcia regionalne, plastyczne, muzyczne w Żorskim Centrum Regionalnym w
Żorach - wyjazd;
15.02.2013, godz. 9.00-12.00 - Zajęcia kulturalno- medialne – pobyt w kinie Cinema City w Rybniku -wyjazd.
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach: 11 – 15.02.2013, planowana liczba uczniów - 45;
11.02.2013, godz. 10.00-13.00 - Zajęcia rekreacyjno - sportowe na basenie w Gorzycach - wyjazd;
12.02.2013, godz.9.00-13.00 - Zajęcia ruchowe, zabawa w
Figloraju w Rybniku - wyjazd;
13.02.2013, godz. 10.00-13.00 - Zajęcia sportowe na lodowisku w Pszowie - wyjazd;
14.02.2013, godz. 9.00-13.00 - Zajęcia regionalne, plastyczne, muzyczne w Żorskim Centrum Regionalnym w
Żorach - wyjazd;
15.02.2013, godz. 9.00-12.00 - Zajęcia kulturalno- medialne – pobyt w kinie Cinema City – Rybnik, Plaza - wyjazd.
3. Szkoła Podstawowa im.Z.Biernackiego w Szczerbicach:
11 – 15.02.2013, planowana liczba uczniów - 45;
11.02.2013, godz. 9.00-12.30 - Basen Rybnik Boguszowice
– zajęcia rekreacyjno sportowe - wyjazd;
12.02.2013, godz.16.00-20.00 - Urodzinowe atrakcje czyli
25 półkolonie w Szkole Podstawowej Szczerbice;
13.02.2013, godz. 9.00-13.00 - Kino Cinema City - Rybnik
Plaza - wyjazd;
14.02.2013, godz.8.00-13.00 - Basen Rybnik Boguszowice
– zajęcia rekreacyjno sportowe - wyjazd;
15.02.2013, godz. 9.00-12.30 Wycieczka do zabytkowej
kopalni węgla kamiennego w Zabrzu - wyjazd.

13.02.2013, godz. 9.00-13.30 Kino Fokus – Rybnik - wyjazd;
15.02.2013, godz. 8.30-13.30 Ścianka wspinaczkowa – Niedobczyce - wyjazd.
Sporządzono na podstawie informacji dyrektorów szkół w
gminie.
J.S.

ZŁÓŻ PIT W GASZOWICACH
W dniach 6 marca oraz 10 kwietnia (środy) br. w kawiarni Ośrodka Kultury w Gaszowicach będzie możliwość złożenia zeznań podatkowych za rok 2012. W godzinach od 9.00 do 13.00 dyżury pełnić będą pracownicy
Urzędu Skarbowego w Rybniku.
Ponadto w dniu 6 marca br. pracownik Urzędu Skarbowego będzie pomagał w wypełnieniu deklaracji podatkowych przez internet. Internetowy punkt składania deklaracji podatkowych będzie zlokalizowany w bibliotece
gminnej. /szczegóły rozliczeń przez internet poniżej/
ROZLICZ PIT ZA 2012 PRZEZ INTERNET
Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania
rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub
z dowolnego, najwygodniejszego dla ciebie miejsca.
W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu możesz składać następujące deklaracje
podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,
PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A za 2012r. oraz wniosek PIT16 w 2013r. Do wysłania powyższych deklaracji
podatkowych i wniosku PIT-16 musisz: posiadać dostęp
do Internetu oraz przygotować dane takie jak: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), imię i nazwisko, data
urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2011r. — zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji.
Dalej wystarczy 5 kroków: 1)wejdź na stronę
www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz z zakładki „Do pobrania” aplikację desktopową e-Deklaracje lub pobierz właściwy formularz z zakładki „Formularze”, 2) wypełnij
formularz, 3) podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011r., 4) wyślij dokument, 5) pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
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DZIEŃ PATRONA

14 grudnia br. obchodzony był w szkole w Czernicy Dzień
Patrona, połączony z kiermaszem świątecznym. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, a także prawie cała społeczność uczniowska, nauczycielska i oczywiście rodzice uczniów. Na pewno nikt nie żałował udziału
w tej imprezie, ponieważ uczniowie przygotowani przez
nauczycieli zaprezentowali bardzo bogaty program artystyczny oraz sprawdzili się w wielu konkursach.
Inspiracją programu była oczywiście muzyka naszego
patrona Henryka Mikołaja Góreckiego. Do jego kompozycji uczniowie prawie wszystkich klas wykonali pokazy
choreograficzne w niezwykle barwnej oprawie scenograficznej.
Kółko teatralne zmierzyło się z legendą kompozytora,
prezentując jego życie w postaci pantomimy. Ten trudny
środek wyrazu pozwolił jednak zarówno starszym, jak
i najmłodszym widzom widowiska poznać trudne koleje
życia mistrza w dość przystępny i bardzo malowniczy
sposób.
Rozwiązano wiele konkursów tematycznych. Jednymi z
najważniejszych były konkursy na logo i słowa hymnu
szkoły. Zwycięzcą tego pierwszego został Marek Granieczny, a najtrafniejszymi słowami przyszłego hymnu
okazały się te ułożone przez Jakuba i Kamila Watołów.
Jak przystało na szkołę noszącą imię sławnego kompozytora w naszej szkole nie brak talentów muzycznych. Swoje
umiejętności instrumentalne bądź wokalne pokazało wielu
uczniów. Byli wśród nich zarówno pierwszoklasiści jak
i absolwenci szkoły. Wszyscy pokazali się z jak najlepszej
strony i zebrali wiele braw.
Kółko instrumentalne wprowadziło zebranych w świąteczny nastrój, popisując się bezbłędną grą na dzwonkach
znanych kolęd.
Rodzice przygotowali na kiermasz wiele pyszności i ślicznych ozdób świątecznych. Smakołyki sprzedały się w rekordowym tempie i na pewno niejeden łasuch żałował, że
nie zaopatrzył się na zapas. Przepiękne stroiki i bombki
mogły potem udekorować świąteczne stoły w domach
mieszkańców naszej gminy. Rodzice jak co roku stanęli na
wysokości zadania i społeczność szkolna jest im wdzięczna za zaangażowanie.

OŚRODEK KULTURY „ZAMECZEK” W CZERNICY
serdecznie zaprasza na:

Śledzia w Zamku

12 luty 2013 godz.18.00 do 24.00
Przygrywa -DJ Tomasz. Zapewniamy świetną zabawę,
i wspaniałe jedzonko. Cena biletu 40zł/os.
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"Człowiek jest wielki, nie przez to kim jest, nie przez to co
ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II
Na II Koncercie charytatywnym "ZNAK POKOJU I PRZYJACIELE" zorganizowanego na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Czernicy i Łukowa Śląskiego 06.01.2013r. zebrana
została kwota 3220,31 złotych .
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, A TAKŻE POMYSŁODAWCOM - MAŁGORZACIE
I MIROSŁAWOWI WITA.
"Znak Pokoju" oraz Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy
składa serdeczne podziękowania także: Zespołom
"STOKROTKI", "EXAUDIO", "CZELODKA", "IMBIR",
"SINGERS", "ZNACZKI"; Fundacji "Miej Serce"; Ks. Eugeniuszowi Twardochowi; Firmie "UNISTER SOUND"; Kołu
Gospodyń Wiejskich z Czernicy i Łukowa Śl., Firmie reklamowej "DIGIDION"; Firmie "FOTO-SYCHA"; Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czernicy; Gazetce parafialnej "Znak Pokoju" oraz Irenie Kłosek, Małgorzacie Nadarzy, Danucie Paduszek, Eugenii Boczek, ministrantom oraz rodzicom dzieci.

ODŚNIEŻ CHODNIK
Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego
nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć
sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast
odgarnięty śnieg musi składować w miejscu, w którym
nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do nieruchomości poślizgnie się pieszy i np. złamie
nogę, może żądać odszkodowania od właściciela nieruchomości.
JASEŁKA W SP GASZOWICE
Tradycyjnie jak co roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach w grudniu i styczniu trwa
„Maraton Jasełkowy”. Klasy pierwsze, drugie i trzecie,
a w tym roku również przedszkolaki, najpierw pięknie świątecznie-noworoczno przystroiły swoje sale, a następnie wystawiły Jasełka. Każda z klas i przedszkolaki zaprezentowały
swoje zdolności aktorskie i wokalne, najpierw swoim kochanym rodzicom, a następnie babciom, dziadkom oraz swoim
rówieśnikom.
Całej szkole zaprezentowała się w grudniu kl. II a, którą przygotowała p. Sylwia Korecka. Klasa II b z p. Danutą Witkowską w styczniu występowała również na VIII Wojewódzkim
Integracyjnym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych Rybnik
2013, a wcześniej na „Spotkaniu Pokoleń” w szkole.
Przepiękną dekorację do wszystkich przedstawień wykonały
p. Ewa Bizoń i p. Sylwia Korecka. Dyrektor SP mgr Sylwia
Mazurek
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ETNOLOG – Zaloguj się na ludowo!

dot. odśnieżania i posypywania dróg Gminy Gaszowice Od października redaktorzy koła dziennikarskiego biorą
udział w ogólnopolskim programie organizowanym przez
w sezonie 2012/2013
Centrum Edukacji Obywatelskiej „ETNOLOG – Zaloguj
Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach informuje, się na ludowo!” Jest to projekt w ramach Programu Miniże w listopadzie 2012 roku zawarto umowy na odśnie- stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa”.
żanie i posypywanie dróg Gminy Gaszowice w sezonie Partnerem programu jest Państwowe Muzeum Etnograficz2012/2013 z następującymi podmiotami:
ne w Warszawie. Gimnazjaliści badają kulturę ludową
•
PHU Oktan II Marian Procek Szczerbice swojej miejscowości, poszukują informacji o zanikających
już obrzędach i tradycjach. Napisali teksty o dożynkach,
ul. Szkolna 8 (sołectwo Szczerbice i Piece);
zabytkach ruchomych, obrzędach weselnych, zajęciach
•
Transport i Usługi Ciągnikiem Andrzej Żucho- w długie zimowe wieczory, świętach listopadowych, mewicz Łuków Śl. ul. Dworska 24 (sołectwo Czer- dycynie ludowej, prezentach i potrawach świątecznych.
Wykonują zadania, uczestnicząc w grze ETNOBINGO,
nica i Łuków Śląski).
a następnie prezentują efekty swojej pracy na blogu ETUtrzymanie dróg w sołectwie Gaszowice należy do Za- NOPIECE. Teksty dotyczą tematyki regionalnej. Na blogu
kładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach.
znajdują się również zdjęcia, fotoreportaże, a także film
Podobnie jak w poprzednich sezonach drogi na terenie prezentujący potrawy świąteczne. Młodzież przeprowadza
Gminy Gaszowice będą utrzymywane „na biało”, a wywiady, szuka informacji w różnych źródłach. Uczniomiejsca niebezpieczne tzn. podjazdy, zakręty, skrzyżo- wie komentują wpisy rówieśników na innych blogach,
wania będą posypywane materiałem zwiększającym dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Ponadto realizują właszorstkość powierzchni. W sytuacjach awaryjnych zo- sny projekt dotyczący gimnazjum i gminy Gaszowice.
stanie użyta sól przemysłowa, a także wynajęty zostanie Już wkrótce odbędzie się spotkanie z etnografem z Pradodatkowy sprzęt drogowy.
cowni Etnograficznej im. W. Dynowskiego w Warszawie.
Podczas warsztatów z ekspertem gimnazjaliści poznają
Koordynatorami zadania w poszczególnych sołectwach
tajniki pracy etnografa i dowiedzą się jak prowadzić badasą sołtysi, a całej akcji Zakład Obsługi Komunalnej w n ia. Z ap ra s za my d o o d wi ed z en i a st ro n y :
Gaszowicach Tel 32/4305463, 502027177, 501366699. http://blogiceo.nq.pl/etnopiece/
ZOK opiekun koła dziennikarskiego i fotograficznego,
Beata Małek
KGW Gaszowice zaprasza do udziału w wyjazdach wakacyjnych 2013:
SUKCESY MŁODYCH DZIENNIKARZY
- Rewal: od 3 czerwca do 15 czerwca 2013 – cena 1290
Uczniowie koła dziennikarskiego i fotograficznego
zł,
w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach uczestniczą
- Włochy: od 20 do 31 sierpnia 2013 – cena 1695 zł,
- Chorwacja: od 9 do 18 września 2013 – cena 1690 zł.
Informacje i zapisy pod numerami telefonów:
(32) 430 61 78, 695 135 560.
Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje
w dniach 18.04.2013r. – 21.04.2013r.
WYCIECZKĘ NA LITWĘ
w programie wycieczki rejs trasą papieską po Kanale
Augustowskim, zwiedzanie Wilna, Troków, Kowna
i Druskiennik .
Koszt: 700 zł od osoby. Zapisy w kawiarni Ośrodka
Kultury (tel. 32 4305485 lub 608 013 387) w terminie
do 31.01.2013 - zaliczka 200 zł.
W cenie wycieczki opieka pilota, 3 noclegi w hotelu,
3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie, transport
autokarem. Cena nie obejmuje wstępów do zwiedzanych obiektów. Zapraszamy wszystkich chętnych.

już po raz trzeci w ogólnopolskim projekcie JUNIOR MEDIA, który realizowany jest pod patronatem dzienników
regionalnych i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
Gimnazjaliści poznają nowe media, kształcą umiejętność
redagowania artykułu informacyjnego, reportażu, przeprowadzają wywiady oraz robią zdjęcia. Młodzi dziennikarze
redagują na platformie internetowej gazetę „Głos zza Pieca”, która została laureatem w konkursie „Junior w druku”.
W nagrodę redakcja otrzymała 250 egzemplarzy pisma
w formacie „Dziennika Zachodniego”. Agata Niewelt
i Karolina Żymełka wzięły udział w XI Regionalnym Konkursie Dziennikarskim „Świat według ciebie” organizowanym przez DK w Rybniku - Niewiadomiu. Agata zajęła
I miejsce w kategorii reportaż. Obie uczestniczki konkursu
pojechały na wycieczkę do redakcji „Gazety Wyborczej”
w Katowicach i zwiedziły drukarnię AGORY. To nie jest
pierwszy sukces naszej redaktorki. W ubiegłym roku Agata zajęła II miejsce w konkursie. Prace uczestników oceniali dziennikarze „Dziennika Zachodniego” i „Gazety
Rybnickiej”. Gimnazjalistka została również laureatką
ogólnopolskiego konkursu POZNAWAJ POLSKĘ 2012.
opiekun koła dziennikarskiego i fotograficznego,
Beata Małek
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Czas refleksji i podsumowania
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Z KALENDARZA WÓJTA

Święta i Sylwester skłaniają do dokonania podsumowania mijają- W grudniu 2012r. i styczniu 2013r. Wójt Gminy Gaszowice
cego roku. Jaki był 2012 w Przedszkolu w Czernicy? Jaka wyglą- Andrzej Kowalczyk brał udział w następujących spotkaniach
da tegoroczna lista sukcesów i porażek? Co się udało, a z czym i uroczystościach:
przyjdzie się jeszcze raz zmierzyć?
20 grudnia - sesja Rady Gminy;
Niewątpliwe pracownicy zapamiętają ten rok jako pracowity.
Wiąże się to z trwającymi od stycznia do września pracami przy 28 grudnia - Sesja Rady Gminy;
realizacji projektu termomodernizacji budynku. Dzięki polityce 6 stycznia - koncert charytatywny w Czernicy „Znak pokoju
Gminy Gaszowice nasza placówka przeszła znaczny remont. Jesz- i przyjaciele”;
cze w zimie wymieniono resztę okien na plastikowe, zmieniono
drzwi wejściowe. Wiosną wyremontowano dach, ocieplono ścia- 10 stycznia - podpisanie aneksów rozliczających projekty
ny i dokonano wymiany centralnego ogrzewania. Dzięki dużemu finansowane w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowizaangażowaniu wszystkich pracowników prace nie zakłóciły dzia- ska w Katowicach;
łalności placówki. Przedszkole szczyci się teraz pięknym i cie12 stycznia - rozpoczęcie obchodów 800-lecia Bruntala;
płym budynkiem.
14 stycznia - Sesja Rady Gminy;
Kolejne ważne dla nas wydarzenie to wydłużenie przez Urząd
Marszałkowski realizacji projektu „Zapraszamy do przedszkola”. 17 stycznia - spotkanie z seniorami sołectwa Szczerbice;
Działanie to było współfinansowane przez Europejski Fundusz
Społeczny. W styczniu wszystkie dzieci wzięły udział w warszta- 17 stycznia - spotkanie noworoczne w Czernicy;
tach radiowych, zaś grupy starsze odwiedziły studio Radia 90 FM 19 stycznia - koncert galowy „Gwara Śląska na Wesoło”;
w Rybniku. Do końca marca odbywały się bezpłatne zajęcia do22 stycznia - spotkanie robocze z sołtysami.
datkowe, pomoc logopedyczna i psychologiczna.
Bezpośredni skutek projektu to powiększenie placówki o czwartą
grupę, czyli 25 dodatkowych miejsc, zaadoptowanie sali, całkowite jej wyposażenie, powstanie nowej łazienki Wielkim sukcesem
jest podtrzymanie od kwietnia organizacji bezpłatnych zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz utworzenie zajęć aerobiku
dla dzieci pięcio i sześcioletnich. Zajęcia te prowadzą wykwalifikowani nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce. Od września
co trzy tygodnie z dziećmi pracuje logopeda.
Tegoroczne środki budżetowe wykorzystano na: budowę nowego
placu zabaw, malowanie pomieszczeń przedszkola, w tym pomieszczeń piwnicznych oraz położenie glazury w kuchni. Wszystkie te działania są realizacją założonego planu.
W lutym 2012 roku zakończono modernizację kolejnego odcinka
instalacji elektrycznej w budynku, zaś w październiku wyremontowano oświetlenie zewnętrzne. Prace modernizacyjne sieci elektrycznej trwają od kilku lat. Mało kto wie, że z pomieszczeń w
budynku przedszkola korzystają także biblioteka, kluby sportowe
i szkoła. Stara sieć nie była w stanie sprostać potrzebom wszystkich użytkowników. Jeszcze rok temu dochodziło do wielokrotnych wyłączeń, ciągle przepalały się bezpieczniki. W naszej
kuchni gotuje się codziennie około 150 posiłków, w tym 50 dla
szkoły. Rolą dyrektora przedszkola jest sprostanie potrzebom
wszystkich wymienionych podmiotów, jak również minimalizowanie kosztów korzystania z mediów, bowiem to przedszkole
gospodaruje budżetem, czyli płaci rachunki swoje, biblioteki,
sportowców.
Kolejny sukces to współpraca z rodzicami, a szczególnie Radą
Rodziców. Od kilku lat z ogromnym powodzeniem prowadzimy
różne działania mające uświadomić rodzicom jak ich zaangażowanie wpływa na funkcjonowanie placówki. Wspólne przedsięwzięcia typu festyn, „Dzień Ziemniaka”, „Bajkowy Podwieczorek”, „Szyjemy Misia”, „Wszystkie kolory świata” kiermasze i
konkursy zintegrowały środowisko rodziców, podniosły prestiż
placówki, a także dały wymierne korzyści materialne. Od 3 lat
radzie przewodzi Pani Agnieszka Pytlik, która potrafi skupić wokół siebie osoby równie aktywne i twórcze. Przez dwa ubiegłe lata
były to przede wszystkim Panie: Joanna Appel, Agnieszka Kukuczka, Izabela Gembalczyk. Pozostali rodzice chętnie przygotowywali ciasta na imprezy, pomagali przy organizacji i obsłudze

Dyrektor oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Czernicy
zaprasza na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 2 lutego 2013r.
o godz.19.00 w Ośrodku Kultury "ZAMECZEK"
Cena biletu 120zł/para
Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły.
ZAPRASZAMY
Zabawy Karnawałowej, Dniu Babci i Dziadka, wycieczkach.
Ojcowie pracowali głównie przy przenoszeniu mebli, remoncie
placu zabaw, wymianie piasku.
Dzięki pracy, życzliwości rodziców składki na radę rodziców
przeznaczamy na prezenty świąteczne, wycieczki i teatrzyki w
przedszkolu. Wypracowane w ubiegłym roku szkolnym dochody rada przeznaczyła na zakup mebli (1700 zł), multikącika,
karniszy do sali Biedronek, urządzeń na plac zabaw (2500 zł),
nagłośnienia (3500 zł), tablicy interaktywnej (1700 zł), pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów papierniczych.
Od września działa nowa rada, która nie tylko podtrzymuje
wypracowane formy pracy, ale poszukuje nowe.
Nasze porażki? To niewątpliwie negatywnie rozpatrzenie złożonych wniosków projektów unijnych. Jednak nie zamierzamy
się poddawać, spróbujemy złożyć nowe w następnych latach.
Lista problemów, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w
rozpoczynającym się roku, to: obłożenie sufitów w piwnicy
płytami ognioodpornymi, budowa ogrodzenia nowego placu
zabaw od strony szkoły, adaptacja pomieszczeń w części budynku po wyprowadzce sportowców.
Korzystając z okazji pragnę podziękować Dyrektorowi Ośrodka Kultury „Zameczek” za zorganizowanie przedstawienia i
spotkania z św. Mikołajem, Pani Jolancie Jarkiewicz za podarowanie materiałów instalacyjnych oraz Panu Sewerynowi
Tumułka za założenie zabezpieczeń na okna.
Dyrektor Przedszkola w Czernicy

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - Agata Niewelt z redaktorem Wacławem Troszką, 2 - Dzień Patrona w SP Czernica;
3 - Jasełka w SP Gaszowice, prawa strona: 4,5,6, - spotkanie
noworoczne w Czernicy (zdjęcia autorstwa Jerzego Kawuloka), 7 - Koncert charytatywny „Znak pokoju i przyjaciele.
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