
Urząd Gminy Gaszowice prosi o zgłasza-

nie par małżeńskich, które w 2016 roku 

obchodzą 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie oraz 

65-lecie pożycia małżeńskiego. Zgłoszenia, 

w terminie do 15 kwietnia br. przyjmuje 

Urząd Stanu Cywilnego w Gaszowicach, 

pokój nr 11 (I piętro), telefon: 32 43 27 

140 lub 32 43 27 146. 
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Od 15 lat na terenie naszej Gminy 

działa Stowarzyszenie Emerytów 

„GRONO”, które w swym dorob-

ku ma wiele atrakcyjnych wycie-

czek, wyjazdów i imprez rozrywko-

wych. Ostatnią z nich była wspania-

ła zabawa podczas naszej Gaszo-

wickiej Biesiady Śląskiej. Odbyła się 

ona w Restauracji „TROJOK”, a gości zabawiał 

i konkursy prowadził zespół „KAPIAS”  

z Pszczyny. Czas comiesięcznego spotkania 

członków (drugiego marca) poświęconego 

obchodom Dnia Kobiet uświetniły występy 

amatorskiego chóru „KLIKA MACHNIKA” 

oraz żeńskiego kabaretu „CIAPROKI”. Zaba-

wa była wyśmienita. Zdjęcia z tych imprez, jak 

i aktualne nowości śledzić można na naszej 

stronie internetowej www.gronogaszowice.pl . 

ZGŁOŚ JUBILEUSZ  

Z SENIORAMI NA WESOŁO 

http://www.gronogaszowice.pl


W związku z uruchomieniem 

od 1 kwietnia programu 

„500+” Gmina Gaszowice 

wychodząc na przeciw ocze-

kiwan iom mieszkańców  

w okresie od 01.04.2016-

15.04.2016 r., przygotowała 

punkty obsługi tego programu 

w każdym z sołectw. Punkty 

te będą czynne według har-

monogramu umieszczonego 

obok. W tym okresie wnioski 

będą wydawane i przyjmowa-

ne tylko w wyznaczonych 

punktach. Od 18.04.2016 r. 

wnioski będą już przyjmowa-

ne w budynku urzędu gminy 

w OPS. 

Jeżeli wniosek zostanie złożo-

ny w terminie trzech miesięcy 

od dnia wejścia w życie usta-

wy, tj. od 1 kwietnia do 1 

lipca 2016 r., świadczenie 

wychowawcze zostanie przy-

znane i wypłacone z wyrów-

naniem począwszy od 1 

kwietnia 2016 r. Natomiast w 

przypadku złożenia wniosku 

po upływie trzech miesięcy 

prawo do świadczenia zosta-

nie przyznane i wypłacone 

począwszy od miesiąca, w 

którym wpłynął wniosek z 

prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami. Rodziny z jedy-

nym lub pierwszym dzieckiem 

do 18 roku życia, aby uzyskać 

świadczenie muszą spełnić 

kryterium dochodowe 800 zł 

na jednego członka rodziny 

lub 1200 zł (przy dziecku nie-

pełnosprawnym). Rodziny 

składające wniosek na drugie i 

kolejne dziecko (do 18 roku 

życia) składają wniosek bez 

kryterium dochodowego. 

W celu usprawnienia komple-

towania dokumentacji prosi-

my o dostarczenie: 

- dowodów osobistych, ak-

tów urodzenia dzieci (do 

wglądu), 

- numeru konta osobistego. 

Dla rodzin ubiegających się  

o świadczenie wychowawcze 

na pierwsze dziecko: 

- Pit 11, Pit 8, Pit 40 oraz 

zeznania podatkowe: Pit 37, 

Pit 36 każdego członka rodzi-

ny 

1. W razie utraty dochodu  

w roku 2014 lub po roku 

2014 do nadal: 

- świadectwa pracy lub za-

świadczenia pracodawcy o 

okresie zatrudnienia lub umo-

wy zlecenia, o dzieło, 

- decyzje z ZUS np. dot. ren-

ty, emerytury, zasiłku choro-

bowego, 

- decyzje z PUP, 

- wydruk o wyrejestrowaniu 

działalności gospodarczej z 

CEIDG. 

2. W razie uzyskania dochodu 

w roku 2014 lub po roku 

2014 do nadal: 

- umowy o pracę, zlecenia, o 

dzieło, 

- decyzje z ZUS np. dot. ren-

ty, emerytury, zasiłku choro-

bowego, 

- decyzje z PUP, 

- wydruk o zarejestrowaniu 

działalności gospodarczej z 

CEIDG, 

- jeśli uzyskanie dochodu na-

stąpi po roku 2014 to za-

świadczenie pracodawcy 

określające wysokość docho-

du za drugi miesiąc od uzy-

skaniu dochodu (wartość 

brutto i netto, składki spo-

łeczne, zdrowotne, podatek). 

Szczegółowe informacje  

o programie można uzyskać 

pod nr tel. 32 4327162 oraz 

na stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gaszowicach w zakładce 

świadczenia wychowawcze. 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW OPS 

„500+” W GMINIE GASZOWICE 
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Wywóz odpadów wielkoga-

barytowych, opon i zużyte-

go sprzętu rtv, agd: 

- Gaszowice - 4 kwietnia, 

- Czernica - 18 kwietnia. 

 

Zbiórka odpadów budowla-

nych - 11-13 kwietnia  br. 

Odpady należy dostarczyć 

we własnym zakresie do 

kontenerów zlokalizowa-

nych przy ZOK Gaszowice. 

 
Przypominamy, że mieszkańcy 

Gminy Gaszowice posiadający 

smartfony lub tablety mogą 

bezpłatnie korzystać z aplika-

cji Ecoharmonogram, dzię-

ki której harmonogram wywo-

zu odpadów dostępny jest 

także w wersji mobilnej. 
Referat Ochrony Środowiska 

Data dyżuru/ 

dzień 
Sołectwo Miejsce punktu Godziny funk-

cjonowania 

punktu 

1.04.2016 

(piątek)  
Szczerbice OSP 1000-1800  

Gaszowice OKiS 

03.04.2016 

(niedziela)   
Szczerbice OSP 900-1300 

oraz 

1500-1800  
Gaszowice OKiS 

Czernica OK „Zameczek” 

04.04.2016 

(poniedziałek) 
11.04.2016 

(poniedziałek)  

Gaszowice OKiS 1000-1800  

Czernica OK „Zameczek” 

5.04.2016 

(wtorek) 
12.04.2016 
(wtorek)  

Łuków Śląski OSP 1000-1800  

Szczerbice OSP 

6.04.2016 

(środa)  
13.04.2016 

(środa)  

Gaszowice OKiS 1000-1800  

Szczerbice OSP 

07.04.2016 

(czwartek)  
14.04.2016 
(czwartek) 

Piece Świetlica  

środowiskowa 

1000-1800 

08.04.2016 

(piątek) 
15.04.2016 

(piątek)  

Czernica OK „Zameczek” 1000-1800  

Gaszowice OKiS 

INFORMACJA 

DLA ROLNIKÓW 

Powiatowy Zespół Doradz-

twa Rolniczego w Rybniku 

informuje, że w okresie 

przyjmowania wniosków 

obszarowych od 15 marca 

do 15 maja br. dyżur pra-

cownika Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w 

Urzędzie Gminy Gaszowice 

odbywać się będzie w każdy 

czwartek w godz. 8.15 – 

12.00 

UWAGA: 

Ze względu na zmniejszenie 

liczby pracowników PZDR 

oraz w celu usprawnienia 

pracy prosimy o wcześniejsze 

zapisywanie się u pracowni-

ka, tel. 604 087 186. 



Przyjazd Ojca Świętego Fran-

ciszka na zbliżające się wiel-

kimi krokami Światowe Dni 

Młodzieży do Krakowa jest 

nie tylko wielkim wydarze-

niem dla Polski, ale i całego 

Kościoła na świecie. Zapo-

czątkowane przez papieża 

Polaka - Jana Pawła II - Świa-

towe Dni gromadzą w każ-

dym miejscu miliony mło-

dych ludzi chcących być bli-

sko Boga. 

Jest już wielowiekową trady-

cją, że nabożeństwa, proce-

sje, ważne wydarzenia histo-

ryczne, parafialne oznajmiają 

dzwony kościelne.  Nie ina-

czej będzie i w przypadku 

przyjazdu Ojca Świętego na 

spotkanie z młodzieżą. Powi-

ta go swym dźwiękiem 

„Dzwon Misericordia”. 

Odlany z brązu, ważący pół 

tony „Dzwon Miłosierdzia” 

ma średnicę prawie jednego 

metra. Powstał w Pracowni 

Ludwisarskiej Jana Felczyń-

skiego w Przemyślu. 

Na jego płaszczu znalazły się 

symbole Światowych Dni 

Młodzieży, napis Misericordia                         

(Miłosierdzie), herb Papieża 

Franciszka, a także herby św. 

Jana Pawła II oraz ks. kard. 

Stanisława Dziwisza, który 

wyszedł z inicjatywą odlania 

„Dzwonu Miłosierdzia”. 

Podczas zalewania formy do 

gorącego stopu miedzi i cyny, 

które są składnikami tzw. 

brązu dzwonowego, Andrzej 

Bochniak, starszy dzwonnik 

i główny mechanik Dzwonu 

Zygmunta z katedry na Wa-

welu, wrzucił złoty medal 

wybity z okazji 20. rocznicy 

pontyfikatu św. Jana Pawła II, 

który jak już wspomniano, 

zainicjował Światowe Dni 

Młodzieży. Medal podarował 

kard. Stanisław Dziwisz, który 

wcześniej zatwierdził projekt 

dzwonu. Można powiedzieć, 

że z chwilą zalania narodził się 

dzwon.  

Przed Wielkanocą dzwon 

trafi do siedziby firmy Rduch 

Bells&Clocks w Czernicy, 

gdzie zostanie zamontowane 

specjalne dębowe jarzmo, 

kute serce oraz nowoczesna 

automatyka i bezprzewodowy 

pilot.  Być może tym pilotem 

papież uruchomi go otwierając 

uroczyście Światowe Dni Mło-

dzieży. 

Zaraz po Wielkanocy „Dzwon 

Miłosierdzia” zostanie prze-

wieziony do Krakowa. Jego 

uroczyste odsłonięcie odbę-

dzie się w Niedzielę Miłosier-

dzia w Campus Misericordiae 

w Brzegach k. Wieliczki. Aktu 

poświęcenia dokona ks. kard. 

Stanisław Dziwisz. Po raz 

pierwszy oficjalnie „Dzwon 

Miłosierdzia” zabrzmi na powi-

tanie Ojca Świętego Francisz-

ka.  

Przygotowanie tego historycz-

nego dzwonu to zaszczyt, ale 

też ważne wydarzenie w po-

nad 15-letniej historii firmy 

Rduch Bells&Clocks z Czerni-

cy. Dzwony, które firma ob-

FIRMA Z CZERNICY „POWITA” PAPIEŻA FRANCISZKA 

NAJPIĘKNIE JSZA KROSZONKA 
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu na najpiękniejszą  

kroszonkę (w poszczególnych kate-

goriach): 

- dorośli - zwyciężyła Pani Elżbieta 
Kawulok (zdjęcie kroszonki wyko-

rzystane zostało jako tło życzeń 
świątecznych zamieszczonych na 

pierwszej stronie);  

- młodzież do 18 lat - zwyciężyła 

Adrianna Milert; 

- dzieci szkół podstawowych - zwycię-

żył Paweł Milert. 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli 

prace konkursowe. Zwycięzcom prze-
kazano nagrody w postaci kart poda-

runkowych oraz nagród rzeczowych. 
Natomiast pozostali uczestnicy otrzy-

mali parasole opatrzone logiem Gminy 

Gaszowice. 

Referat Ochrony Środowiska 
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WYCIECZKI 2016 

Ośrodek Kultury i Sportu  

w Gaszowicach organizuje 

w 2016 roku następujące 

wycieczki: 

Do Jury Częstochow-

skiej w dniu 25.06.2016: 

Zamek Olsztyn, Zamek Bo-

bolice, Sanktuarium w Le-

śniowie. Koszt 50 zł. 

Do Czech w dniu           

09.07.2016: Jaskinie na Po-

mezi, Jesenik, Złote Góry. 

Koszt 60 zł. 

Do Bolesławca w dniu 

23.07.2016: Spacer po mie-

ście, Muzeum ceramiki, Le-

gnica. Koszt 75 zł. 

Do Wielunia w dniu      

30.07.2016: Byczyna, Wie-

sługuje, wśród któ-

rych są nawet takie 

o wadze 10 ton  

i więcej, stanowią 

nieodłączny element 

świątyń, zabytków 

architektury, mor-

sk ich  okrętów,  

a wpisane na stałe  

w krajobraz wielu 

społeczności rozbrzmiewają na 

całym świecie.  

Warto przypomnieć, że to 

właśnie Rduch Bells&Clocks  

w 2014 r. na pamiątkę pontyfi-

katu i kanonizacji Polaka Papie-

ża zajęła się montażem oraz 

wykonała zawieszenie, serce 

oraz automatykę „Dzwonu 

Św. Jan Paweł II”, który dołą-

czył do historycznych dzwo-

nów w Wieży Srebrnych 

Dzwonów Królewskiej Kate-

dry na Wawelu: „Hermana” 

zwanego Nowakiem z 1271 r., 

„Zbyszko” zwanego Gowor-

kiem z 1423 r. i „Maćka”  

z 1669 r. 

Również dzwon Mieszko  

i Dobrawa odlany z okazji 

1050 rocznicy chrztu Polskie 

posiada zawieszenie, serce i 

dębową konstrukcję wykonaną 

w firmie Rduch Bells&Clocks. 

luń, Kluczbork. Koszt 60 zł. 

Do Gór Stołowych  

w dniu 13.08.2016: spacer 

po górach, Wambierzyce. 

Koszt 70 zł. 

Do Nowego Sącza  

w dniu 20.08.2016: Skan-

sen, spacer po mieście, 

spływ Popradem. Koszt 70 

zł. 

Zapisy w kawiarni ośrodka 

kultury codziennie w godzi-

nach od 8.00 do 20.00. 

Wpłaty na wycieczkę nale-

ży dokonać do 7 dni przed 

wyjazdem. Prosimy o roz-

ważne zapisy na wycieczki. 
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KIERMASZ WIELKANOCNY 2016 W OBIEKTYWIE  

Na zdjęciu: Wójt Gminy Gaszowice rozpoczyna kiermasz. Na zdjęciu: Występ przedszkolaków ze Szczerbic. 

Na zdjęciu: Występ przedszkolaków z Gaszowic. Na zdjęciu: Występ uczennicy ZSP Szczerbice. 

Na zdjęciu: Występ przedszkolaków z Gaszowic. Na zdjęciu: Występ uczennic SP Gaszowice. 

Na zdjęciu: Występ przedszkolaków z Czernicy. Na zdjęciu: Występ uczennic SP Gaszowice. 
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Na zdjęciu: Występ uczennic SP Gaszowice. Na zdjęciu: Występ Gromady Zuchowej z Gaszowic. 

Na zdjęciu: Występ KGW Szczerbice. Na zdjęciu: Występ uczennic SP Czernica. 

Na zdjęciu: Występ uczniów SP Czernica. Na zdjęciu: Występ Chóru Bel Canto. 

Na zdjęciu: Występ gimnazjalistki z Piec. Na zdjęciu: Zakończenie kiermaszu - Poseł G. Janik i Wójt P. Bugdol. 



W dniu 12 marca br. w czer-

nickim zameczku zorganizowa-
no imprezę z okazji „Dnia Ko-

biet” dla emerytek z rydułtow-
skiego klubu emeryta przy 

ZZG KWK "Rydułtowy-
Anna". Ze swym koncertem 

5 tematycznych spotkań, 

ponad 20 godzin twórczego 

i aktywnego spędzania wol-

nego czasu, mnóstwo zaba-

wy i uśmiech, który nie 

schodził z twarzy.   

To bilans Ferii dla dzieci 

zorganizowanych przez 

Członków Stowarzyszenia 

Ruch Wspierania Inicjatyw 

Społecznych – U’RWIS. 

Ferie zimowe to nie tylko 

okres wypoczynku i relak-

su, ale też czas zabawy. I 

właśnie zabawa była moty-

wem przewodnim spotkań 

w siedzibie Stowarzyszenia 

U’RWIS – byłym dworcu 

PKP w Suminie. 

Członkowie Stowarzyszenia 

U’RWIS wyszli z inicjatywą 

twórczego i aktywnego spę-

dzenia wolnego od szkoły 

czasu .  Zorgan izowal i 
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ZADBALI, BY DZIECI NIE NUDZIŁY SIĘ  

DZIEŃ KOBIET W CZERNICY 

URWISo -

we Ferie – 

5 tema-

t y c z n y c h 

spotkań.  

Każde ze 

s p o t k a ń 

poświęco-

ne było 

innej tema-

tyce. Orga-

n i z a torzy 

przygoto-

wali wiele atrakcji.  

U’RWISowe Ferie rozpo-

częły „Zimowe Aranżacje” 

– ręczne robótki związane  

z zimą.  

Dzieci samodzielnie wyko-

nały ozdobne bombki z 

wykorzystaniem sznurka, 

kleju i… balonów oraz 

świeczniki i foremki z masy 

solnej.  

P o d c z a s 

d r u g i e g o 

s p o t k an i a 

uczestnicy 

mogli zmie-

rzyć się w 

w i e l k i e j 

rozgrywce 

gier. Zawo-

dom towa-

ryszyły wiel-

kie emocje 

oraz sportowa rywalizacja. 

Pierwszy tydzień ferii za-

k o ń c z y ł y  w a r s z t a t y 

„Zapomnianych Zwycza-

jów”. Wraz z Paniami z 

Koła Gospodyń Wiejskich  

z Łukowa Śląskiego dzieci 

nauczyły się piec pączki 

domowej roboty, zaś Pani 

Aneta Łata zaprezentowała 

trudną sztukę wyszywania 

wzorów. 

W drugim tygodniu ferii 

dzieci uczestniczyły w Fil-

mowisku – pokazie filmo-

wym z kinowymi przeką-

skami. URWISowe Ferie 

zakończył Bal Karnawało-

wy. Dzieci bawiły się w 

przebraniach. Wszyscy 

uczestnicy otrzymały pa-

miątkowe certyfikaty. 
Urwis 

w y s t ą p i l i 

uczniowie koła 
wokalnego pro-

wadzonego z 
ramienia Powia-

towego Ogni-
ska Pracy Po-

zaszkolnej z 
C z e r w io n k i - 

Leszczyn przy 
Szkole Podsta-

wowej im. H. M. Góreckiego 
w Czernicy przez Panią Pa-

trycję Żydek. Wystąpił młod-
szy zespół LILIJKI (uczniowie 

klas I i II) oraz zespół MAJRS 

(uczennice klas starszych). 

Wójt Gminy Gaszowice i firma ECO-SITE 

zapraszają mieszkańców  

Gminy Gaszowice do udziału w  

Spotkaniu podsumowującym  

powstanie 

Programu Gospodarki  

Niskoemisyjnej Gminy Gaszowice. 

Spotkanie odbędzie się  

21 kwietnia br. (czwartek) o godz. 17.00 

w hali Ośrodka Kultury i Sportu  

w Gaszowicach. 

Podczas spotkania przekazane zostaną in-

formacje nt. możliwości pozyskania indy-

widualnych dofinansowań do inwestycji  

z zakresu modernizacji energetycznych 

budynków. 



4 marca 2016 r. już po raz 

kolejny na hali SP im. H. M. 

Góreckiego w Czernicy zo-

stały rozegrane Mistrzostwa 

Powiatu w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. Do 

zawodów przystąpiły zwycię-

skie reprezentacje uprzednio 

rozegranych Mistrzostw 

Gmin. Zawodników wraz  

z opiekunami powitała pani 

dyrektor Iwona Witek życząc 

wszystkim wspaniałych wyma-

rzonych wyników i dobrej 

sportowej zabawy połączonej 

z rywalizacją. Do zawodów 

przystąpiło po 16 uczestni-

ków w każdej kategorii. Po 

pierwszych meczach wśród 

dziewcząt na prowadzenie 

wysunęły się zawodniczki  

z Czernicy i Adamowic. Nie-

pokonana do ostatniego seta 

została Alicja Malcharczyk 

zajmując I miejsce, które wy-

walczyła z bardzo dobrze 

grającą Łukasik z Adamowic 

ostatecznie uplasowaną na III 

miejscu. II miejsce 

wywalczyła również 

czerniczanka Sonia 

Święty. IV miejsce 

zajęła Sandra Żu-

chowicz  z Czerni-

cy. Czwarta teni-

sistka naszego ze-

społu Sandra Tome-

czek  zajęła wysokie 

VI miejsce. Zespo-

łowo uczennice SP  

Czernica zajęły I miejsce (87 

pkt) i to one będą reprezen-

towały powiat na Mistrzo-

stwach Rejonu w Tworkowie. 

II miejsce należy do SP Ada-

mowice (75 pkt), III do SP 

Jejkowice (67 pkt) oraz IV 

miejsce do SP w Jankowicach.

(52 pkt). 

Reprezentacja chłopców SP  

Gaszowice także okazała się 

być nie do pokonania. Zwy-

cięstwo zespołowe chłopcy 

MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE STOŁOWYM!  
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W dniu 13 lutego 2016 r.  

w hali OKiS-u w Gaszowi-
cach odbył się turniej skata 

sportowego cyklu Grand 
Prix Okręgu. W zawodach 

wzięło udział 56 zawodni-
ków. Pierwszą serię 48 roz-

dań wygrał Striński Włady-
sław zawodnik Strażaka Gło-

żyny. Drugą serię z wyni-
kiem 1862 wygrał Pielacz 

Wojciech zawodnik Dębu 
Gaszowice. Całe zawody z 
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MISTRZOSTWA POWIATU W ŁYŻWIARSTWIE 

W dniu 8 marca 2016 r. na lodowisku w Pszowie odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w łyżwiarstwie szybkim dziewcząt i 

chłopców. W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyło gimnazjum 

w Piecach (skład zespołu: Małgorzata Kaczmarzyk, Milena Ma-

zurek, Agata Chruszcz, Paulina Bieniek, Weronika Bęcała) wy-

przedzając Jejkowice, Lyski, Jankowice i Świerklany. W katego-

rii chłopców gimnazjum w Piecach zajęło II miejsce (skład ze-

społu: Dawid Miera, Krzysztof Wojaczek, Bartosz Żymełka, 

Łukasz Głombica) ustępując jedynie Lyskom. 

Dziewczęta 21 marca br. na lodowisku w Jastrzębiu-Zdroju 

startowały na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Katowi-

cach. W gronie 

12 startujących 

zespołów, nasze 

dziewczyny upla-

nowały się na 

ósmym miejscu. 
Iwona Wolnik 

osiągnęli po wspaniałej grze  

Rafała Ogona, który wygrał 

wszystkie pojedynki, Domini-

ka Piekorza - II miejsce, Ka-

mila Kołodzieja  – V miejsce 

oraz Mateusza Czernika  – 

VIII miejsce. Łącznie drużyna 

zdobyła (85 pkt). II miejsce w 

turnieju zajęła SP Adamowice 

(73 pkt), III miejsce SP Jejko-

wice (66 pkt), IV miejsce SP 

Jankowice (53 pkt). Zwycię-

skie zespoły zostały nagro-

dzone medalami, a na ręce 

kapitanów powędrowały pa-

miątkowe dyplomy dla szkół. 

Nagrody oraz napoje dla 

wszystkich uczestników tur-

nieju ufundowała Rada Rodzi-

ców, której składamy ser-

deczne podziękowania. 

Naszym tenisistom gratuluje-

my i życzymy równie dobrej 

passy podczas rozgrywek 

rejonowych. 

Organizator, Z. Mrozek 

SKAT W GASZOWICKIM OKISIE 

wynikiem 2938 punktów 

wygrał  Zacha Stefan za-
wodnik Polonii Niewiadom, 

drugie miejsce zajął Stroiń-
ski Władysław, a trzecie 

miejsce z wynikiem 2904 
zajął Pielacz Wojciech. Tur-

niej odbył się zgodnie z 
przepisami PZ Skat i zasa-

dami fair play. Nad całością 
czuwał prezes okręgu Skat 

- Alojzy Huwer, za co mu 
serdecznie dziękujemy.    
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