
BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATY KWIECIEŃ 2010, UMER 4 (52) 

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1 - pięciolatki z Czernicy; prawa 
strona:  2 - Szczerbickie Mistrzynie Powiatu w mini siatkówce           
z opiekunem; 3 - najstarsi mieszkańcy Piec obecni na spotkaniu        
z panią Sołtys w tle; 4 - najstarsza mieszkanka Gaszowic z wnuczką. 
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CE��IK USŁUG  

ZAKŁADU OBSŁUGI KOMU�AL�EJ  

W GASZOWICACH,  

OBOWIĄZUJĄCY OD 19.04.2009 r. 

 

1.Wywóz fekalii beczkowozem o poj. 4,5 m3   

- z terenu Gminy Gaszowice: 90,00 zł. 

- poza terenem Gminy: 100,00 zł. 
 

2. Wywóz żużlu i gruzu z załadunkiem: 

- przyczepa 4 T: 140,00 zł. 

- przyczepa 6 T: 210,00 zł. 
 

3. Koszenie trawy: 80,00 zł/rbg, (min. kwota usługi 30,00 zł). 
 

4.Koszenie trawy kosiarką typu „MULCZER”:120,00 zł/rbg, (min. 
kwota usługi 50,00 zł). 
 

5. Usługa transportowa ciągnikiem z przyczepą: 80,00 zł/rbg. 
 

6. Dostawa energii cieplnej do budynków: 

- naliczana wg licznika: 39,70 zł/GJ, 

- naliczana wg m2  powierzchni: 8,91 zł/m2. 
 

7. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej (zlewnia Oczyszczalni w 
Suminie): 120,00 zł (odbiór i włączenie przyłącza do sieci).  

W/w ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

OGŁOSZENIE 
Sołtys wsi Piece informuje mieszkańców, że podatki zbierane 
będą w dniach 12, 13, 14 i 15 maja br. w godzinach 9-11 i 
15-17 w Świetlicy Środowiskowej w Piecach przy ulicy Ry-
dułtowskiej 21. 

ZAPROSZEIE A WSPÓLE BIESIADOWAIE 

Pod patronatem Wójta – p. Andrzeja Kowalczyka Parafialne 
Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Czernicy wraz 
z Ośrodkiem Kultury „Zameczek” oraz Szkołą Podstawową 
w Czernicy, zapraszają Osoby Niepełnosprawne z naszej 
Gminy, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jak 
również tych mieszkańców, którzy mają 85 i więcej lat na 
wspólne biesiadowanie z poczęstunkiem. Odbędzie się ono 
11 maja 2010r. o godz. 17.00 w hali Widowiskowo - Sporto-
wej przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Chętni do wzię-
cia udziału proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach. Termin zgło-
szenia upływa 5 maja br.  

Program wspólnego biesiadowania obejmuje:  

Przedstawienie widowiska „SZMYRUS” w wykonaniu dzie-
ci z Kółka Teatralnego Szkoły Podstawowej  
w Czernicy. 

Występy dzieci i młodzieży z zespołów działających przy 
Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy: 

- tanecznego – „Jutrzenka” 

- wokalnego – „Znak Pokoju”. 

Wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamencie harmo-
nii. 

Przedstawienie (promocja) projektu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie pod nazwą „Jesteśmy potrzebni, działajmy 
razem”. 

Wystawa prac grupy artystycznej „Konar”. 

Przy specjalnie przygotowanym stoisku obsługiwanym przez 
przedstawicieli: 

- Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych w Rybniku; 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

- Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gaszowice; 

będzie możliwość uzyskania porad, informacji i wyjaśnień, 
dotyczących spraw związanych z niepełnosprawnością. 

Informacje dodatkowe: 

Osoby niepełnosprawne wymagające stałej obecności swoje-
go opiekuna zaproszone są wraz z nim, o czym prosimy po-
informować przy zgłoszeniu. 

Osoby poruszające się na wózkach, jak też mające problemy 
z poruszeniem będą mogły skorzystać z windy oraz 
z pomocy dyżurujących w tym celu harcerzy. 

W hali Widowiskowo – Sportowej na poziomie sali – miej-
sca biesiadowania znajduje się toaleta przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych. 

Istnieje możliwość dowozu osoby niepełnosprawnej samo-
chodem bezpośrednio przed wejście do hali (za szkołą) 
wjazdem od strony przedszkola. 

Chętni do wzięcia udziału proszeni są o zgłoszenie swojego 
uczestnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gaszowicach. Termin zgłoszenia upływa 5 maja br. 

ZAPROSZENIE 
Zarząd Gminy OSP zaprasza wszystkich mieszkańców na 
spotkanie strażaków, które odbędzie się w Łukowie Śląskim 
w dniu 08.05.2010 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
od godz.16.00. 
W programie uroczysty apel, pokazy drużyn młodzieżowych, 
wręczenie nagród uczestnikom konkursów plastycznych, 
turnieju sportowego. W trakcie spotkania można się będzie 
raczyć grochówką, kiełbasą z grilla, piwkiem i innymi napo-
jami, przy muzyce oraz obejrzeć wystawę fotograficzną prac 

Jerzego Kawuloka. 

ZAPROSZENIE 

Wójt Gminy zaprasza na turniej piłkarski z okazji „DNIA 
STRAŻAKA” na boisko „ORLIK” w Piecach w dniu 
08.05.2010r. o godz. 9.30. Drużyny w wieku do 16 lat. Informa-
cji udzielają Prezesi i naczelnicy OSP oraz pan Wojtek Kaspe-
rzec. 
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BOGU  A CHWAŁĘ,  

LUDZIOM A POŻYTEK 

Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim druhnom, dru-
hom, opiekunom, instruktorom i członkom młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych, weteranom pożarnictwa 
oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej 
składam podziękowania za trudną i odpowiedzialną 
służbę. 

Niech Wasze święto będzie powodem do Waszej du-
my i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków. 
Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To za-
szczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym. 

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, goto-
wość niesienia pomocy tym, którzy ją potrzebują bez 
względu na własne bezpieczeństwo to działania wpisa-
ne w codzienną strażacką służbę. 

Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdro-
wia oraz pomyślności w pracy zawodowej. Życzę bez-
piecznych powrotów z akcji ratowniczych a  św. Flo-
rian niech ma Was  wszystkich zawsze w opiece.   

Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaszowicach - 

Jerzy  Kawulok oraz Wójt Gminy Gaszowice - Andrzej Kowalczyk. 

 

V POWIATOWA WYSTAWA POTRAW ŚLĄSKICH –    
POTRAWY WIELKAOCE 

W niedzielę palmową 28 marca 2010 roku, tradycyjnie 
od 15 lat w Gaszowicach odbyła się wystawa potraw 
wielkanocnych, tym razem V Powiatowa Wystawa Po-
traw Śląskich – Potrawy Wielkanocne, zorganizowana 
przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ryb-
niku oraz Wójta Gminy Gaszowice. Celem wystawy to; 
zachowanie dziedzictwa kulinarnego i kulturowego, 
zachowanie tradycji i obyczajów, wymiana doświad-
czeń a przede wszystkim poznanie i wyłonienie potraw 
regionalnych głęboko zakorzenionych w polskiej trady-
cji, wykonywanych według starych receptur, tradycyj-
nymi metodami, które chcielibyśmy przekazywać mło-
dym pokoleniom. Każdy region, każda gmina, każda 
miejscowość może poszczycić się charakterystyczną 
potrawą, która jest kulinarną specjalnością danego tere-
nu. 12  Kół Gospodyń Wiejskich w piosenkach, z hu-
morem i po śląsku zaprezentowało swoje gminy a na-
stępnie  przygotowane potrawy wielkanocne: jajka, żur-
ki, baby, mazurki, pasztety, święcelniki, galaretki, sałat-
ki i wiele innych potraw. Piękne udekorowane stoły i 
potrawy mogli obejrzeć zaproszeni goście oraz zaintere-
sowane osoby. Swoją obecnością zaszczycił Senator RP 
Antoni Motyczka, Starosta Rybnicki Damian Mrowiec, 
Burmistrz UGiM Czerwionka-Leszczyny – Wiesław 
Janiszewski oraz Wójtowie gmin; Świerklany – Stani-
sław Gembalczyk, Jejkowice – Jan Jochem i gospodarz 
Gminy Gaszowice – Andrzej Kowalczyk, Prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Andrzej Ko-
nieczny, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR-
Andrzej Sauć. Z radością witano dzieci i młodzież, któ-
ra z zainteresowaniem obejrzała wystawę. Po degustacji 
potraw Koła Gospodyń otrzymały dyplomy za udział w 
wystawie, ufundowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Starostę Rybnickiego. Wójt Gminy 
Gaszowice podziękował wszystkim za udział w V Po-
wiatowej wystawie Potraw Wielkanocnych. Dziękuje-
my również pozostałym sponsorom, którzy przyczynili 
się do organizacji  powyższej imprezy. JG 

Rodzinom i bliskim ofiar tragicznej 
katastrofy lotniczej pod Smoleń-
skiem wyrazy najgłębszego współ-
czucia w imieniu mieszkańców Gmi-
ny Gaszowice składają,  

Wójt Gminy - Andrzej Kowalczyk 

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Masarczyk 

OSTAIE WOLE MIEJSCA  

W PROGRAMACH A ROK 2010 

Wszystkie osoby zdecydowane na udział w 
„Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gmi-
ny Gaszowice" i „Programie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gaszowice" w 
roku bieżącym, prosimy o wypełnienie właściwych 
wniosków i złożenie w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy (pokój Nr 03).  

Wzory wniosków zgłaszających uczestnictwo w Pro-
gramach dostępne są w Urzędzie Gminy Gaszowice w 
Referacie Ochrony Środowiska oraz na stronie interne-
towej: www.gaszowice.pl. 

Termin składania wniosków: 10 maj 2010r. 

W ramach Programów wielkość dofinansowania wy-
nosić będzie 50% nakładów inwestycyjnych, jednak 
nie więcej niż 5.000,00 zł na 1 obiekt na rok, w nastę-
pujących przypadkach: 

 -wymiana wyeksploatowanego kotła na nowoczesny 
kocioł węglowy ekologiczny z podajnikiem retorto-
wym lub tłokowym opalany miałem lub ekogroszkiem, 

- montaż instalacji solarnej,  

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Ref. Ochrony Środowiska 
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Miło jest mi podzielić się z Państwem wspomnieniami z kolejnego 
„Spotkania Seniorów” w Gaszowicach. Jak co roku Seniorzy nie 
zawiedli i 23 marca tłumnie przybyli do hali Ośrodka Kultury i 
Sportu, gdzie w miłej atmosferze wspólnie spędziliśmy czas. Bar-
dzo ucieszył nas widok najstarszej parafianki Gaszowic, a zarazem 
najstarszej mieszkanki naszej Gminy – pani Józefy Pyszny lat 99, 
która w całkiem dobrej kondycji przybyła na spotkanie ze swoją 
wnuczką. Nasi goście Seniorzy mieli okazję wysłuchać pięknych 
pieśni w wykonaniu naszego chóru „ Bel Canto”. Głośno oklaski-
wali popisy solistów: Agnieszki Stryczek, Bożeny Kalisz i Mate-
usza Piecowskiego. Bardzo podobały się występ młodzieży z naszej 
szkoły. Gromkimi oklaskami zostały wynagrodzone dwa odważne 
„pluszowe niedźwiadki” z kl. I -Paulina i Bartek oraz występy ze-
społu muzycznego i pięknie wykonane tańce. Młodzież miała oka-
zję zaprezentować się przed swoimi babciami i dziadkami. Miłą 
tradycją jest wspólne śpiewanie przy akompaniamencie Antoniego i 
Eugeniusza oraz wręczenie Seniorom skromnych upominków. Wójt 
Gminy Gaszowice p. Andrzej Kowalczyk życzył wszystkim Senio-
rom zdrowia i długich lat życia oraz przedstawił i uhonorował naj-
starszych obecnych Seniorów m. in. p. Józefę Pyszny, a wśród męż-
czyzn obecnego p. Władysława Kucharskiego.  

Jako organizatorka serdecznie dziękuję: 

- przybyłym Seniorom oraz opiekunom, którzy przywieźli swoich 
najbliższych na nasze spotkanie; 

- przybyłym zaproszonym gościom – Wójtowi Gminy p. Andrzejo-
wi Kowalczykowi i proboszczowi ks. Markowi Paszkowi za za-
szczycenie nas swoją obecnością; 

- dyrektorowi OKiS p. Jerzemu Białkowi za częściowe sponsoro-
wanie, jego pracownikom za pomoc w przygotowaniu sali i miłą 
obsługę; 

- chórowi „Bel Canto” na czele z dyrygentem  Januszem Budakiem, 
solistom oraz Antoniemu Kremzer i Eugeniuszowi Piecowskiemu; 

- młodzieży szkolnej i ich opiekunom p. Karinie Marcol i p. Danu-
cie Witkowskiej; 

- sponsorom: radnym z Gaszowic, sołtysowi, członkom Rady So-
łeckiej, Urzędowi Gminy Gaszowice, Przemkowi Łukoszkowi ze 
sklepu „Busz”, cukierni „Komor” oraz Urszuli i Jackowi Mazurek. 

Dziękuję jeszcze raz radnym, sołtysowi z żoną, członkom Rady 
Sołeckiej, ich synom za wszelką pomoc i wspieranie mnie w zorga-
nizowaniu tej uroczystości. 

Szczególne podziękowania kieruję dla naszej dyrektor SP p. Sylwii 
Mazurek za pomoc i profesjonalne prowadzenie corocznie naszego 
Spotkania Seniorów.                Halina Rybarz - Adamik 

SPOTKAIE SEIORÓW W GASZOWICACH MIĘDZYGMIE KOKURSY EKOLOGICZE 

W dniach 7 i 12 kwietnia bieżącego roku odbyła się tego-
roczna edycja konkursów ekologicznych dla szkół podstawo-
wych z terenu Gmin Gaszowice i Jejkowice. 

7 kwietnia na terenie Szkoły Podstawowej w Gaszowicach, 
reprezentacje poszczególnych szkół z klas I-III,  zmagały się 
z testem wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, a następnie 
przystąpiły do tworzenia prac plastycznych. 

12 kwietnia w kawiarni Ośrodka Kultury w Gaszowicach, 
wiedzą ekologiczną wykazywali się reprezentanci poszcze-
gólnych szkół z klas IV-VI. Każda szkoła dostarczyła 3 pra-
ce plastyczne wykonane dowolną techniką, o tematyce: logo 
dla wystawy i kampanii społecznej „Eko Gmina”. 

Jak zwykle uczestnicy konkursów wykazali się dużą wiedzą 
z zakresu ochrony środowiska. Dla najlepszych przewidziano 
atrakcyjne nagrody, każdy z uczestnik otrzymał nagrody 
pocieszenia. 

Laureaci konkursu w klasach I - III. 

Konkurs wiedzy: 1 - Jakub Watoła, SP Czernica; 2 - Jakub 
Szczegielniak, SP Szczerbice; 3 - Adrianna Milert, SP Ga-
szowice.  

Konkurs plastyczny: 1 - SP Jejkowice; 2 - SP Gaszowice; 3 - 
SP Szczerbice. 

Laureaci konkursu w klasach IV - VI. 

Konkurs wiedzy: 1 - Dorota Szulik, SP Jejkowice; 2 - Karol 
Wencławek, SP Szczerbice; 3 - Marta Wojaczek, SP Gaszo-
wice.  

Konkurs plastyczny: 1 - Dorota Szulik, SP Jejkowice; 2 - 
Agata Godula,  SP Szczerbice; 3 - Justyna Wojtyła, SP Ga-
szowice. 

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży 
szkolnej wiedzy na temat obszarów prawnie chronionych 
oraz ochrony wody, powietrza gleby przed skażeniami i se-
gregacji odpadów, rozwijanie wrażliwości na problemy 
ochrony środowiska, propagowanie zdrowego i trzeźwego 
trybu życia. 

Konkursy ekologiczne są elementem kampanii informacyjno 
– edukacyjnej „Eko Gaszowice”, która została dofinansowa-
na przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.        GCI 

SPOTKAIE SEIORÓW PIECE 
W Świetlicy w Piecach 16.03.2010r. o godz.16 00 odbyło się Spo-
tkanie Seniorów przy kawie. W spotkaniu tym wzięli udział najstar-
si mieszkańcy sołectwa Piece. Program artystyczny, przygotowany  
przez Sonię Nowak, wykonały Świetliki tj. dzieci korzystające         
z świetlicy środowiskowej. W programie artystycznym udział  
wzięły również panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wszyscy zaproszeni seniorzy i goście Wójt Andrzej Kowalczyk i 
Proboszcz Marek Paszek spędzili miło i przyjemnie ten czas. Naj-
starszymi mieszkańcami obecnymi na imprezie byli: Anna Burda i 
P.E. Zdziebczok - którzy uhonorowani zostali kwiatami! Seniorzy 
byli bardzo zadowoleni i mile zaskoczeni tym, że właśnie o nich się 
pamięta i nadal są ważni dla naszej społeczności. 
Organizatorem była Rada Sołecka i Koło Gospodyń w Piecach. 
Wszystkim obecnym bardzo dziękuje za przybycie życząc zdrowia 
i samych pięknych w  życiu chwil. Serdeczne podziękowania dla 
pani Sonii Nowak za przygotowanie występu dzieci.            G.Oślizło 

ODWIEDZIY W DOMU POMOCY SPOŁECZEJ 
 
30 marca grupa pięciolatków z naszego przedszkola odwie-
dziła Dom Pomocy Społecznej w Lyskach. Dzieci przedsta-
wiły wiersze i piosenki o tematyce wiosennej i świątecznej w 
związku, ze zbliżającą sie Wielkanocą. Panie były bardzo 
wdzięczne, że dzieci pamiętały i znów je odwiedziły, podob-
nie jak w ubiegłym roku. 
Radość i wzruszenie widać było no ich twarzach, a po skoń-
czonym występie rozległy się gromkie brawa. Dzieci wrę-
czyły każdej z pań prezenty w postaci kurki wielkanocnej 
wykonanej z masy solnej. W ramach podziękowania dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek i zostały zaproszone na przy-
szły rok.           Przedszkole Czernica 



Z KALEDARZA WÓJTA 
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W marcu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk 
brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

W dniach od 1 marca do 5 marca odbyły się zebrania wiejskie 
we wszystkich sołectwach Gminy Gaszowice. 

2 marca - Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachod-
niego w Rybniku; 

5 marca - I Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy. 
W turnieju brały udział drużyny z gimnazjów z Rydułtów, 
Świerklan, Jejkowic i Piec. Zwycięską drużyną okazały się 
dziewczyny z Świerklan a wśród niej i najlepsza zawodniczka 
całego turnieju.; 

7 marca - koncert z okazji Dnia Kobiet dla mieszkańców gminy; 

9 marca - spotkanie robocze ze sołtysami Gminy Gaszowice; 

9 marca - zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Kółek i 
Organizacji Rolniczych, na którym Pani Helena Szewczyk zre-
zygnowała z przewodniczenia Gminnej Radzie Kobiet, a na jej 
miejsce wybrano Panią Irenę Adamczyk; 

10 marca - spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym nt. do-
żynek powiatowych, wyjazdu delegacji do Rumunii oraz Powia-
towego Przeglądu Zespołów Muzycznych i Artystycznych. 

11 marca odbyła się narada z dyrektorami szkół i przedszkoli; 

13,14 i 21  marca - zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z Czernicy, Łukowa Śl. i Szczerbic; 

16 marca - II Przedszkoliada w Czernicy; 

16 i 23 marca - spotkania seniorów z Piec i Gaszowic zorganizo-
wane przez radnych i rady sołeckie; 

18 i 19 marca - Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Wój-
tów i Burmistrzów w Szczyrku; 

21 marca - koncert w OKiS Gaszowice pn. „Muzyka łączy”,  w 
którym udział wzięli: Chór z Bruntala i chór BEL CANTO, Ju-
trzenka, zespół Singers; 

24 marca - objazd dróg gminnych wraz ze sołtysami; 

25 marca - zakończenie kontraktu budowy kanalizacji ISPA       
w Niedobczycach. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie 
skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej 

Dobiega końca postępowanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie 
kanalizacji sanitarnej w rejonach skrzyżowań ulic Wiejskiej i 
Pogwizdowskiej (góra i dół). W ramach projektu przewidzia-
no wybudowanie ponad 800 mb sieci kanalizacyjnej co po-
zwoli na podłączenie około 20 budynków mieszkalnych. 
Przewiduje się, że zadanie w całości zostanie wykonane w 
roku bieżącym. Zadanie to jest współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na latach 2007-2013. 

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU  

ELEKTRYCZEGO I ELEKTROICZEGO 

Urząd Gminy Gaszowice organizuje w dniach od 4 do 7 
maja 2010r.(wtorek - piątek) zbiórkę zużytego kom-
pletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zbiórką objęte są m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i 
mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt kompu-
terowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i 
elektroniczne.  

KOMPLETNY sprzęt można pozostawić nieodpłatnie 
na tyłach budynku Urzędu Gminy (pomieszczenia byłej 
piekarni) w godzinach 8.00 - 14.00. 

Przypominamy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny jest odpadem i nie można go umieszczać w po-
jemnikach z odpadami komunalnymi. 

ZWYCIĘSTWO SIATKAREK ZE SZCZERBIC 

Dnia 19.03.2010 r. w sali gimnastycznej SP Jankowice od-
były się zawody o Mistrzostwo Powiatu Rybnickiego w 
mini – siatkówce dziewcząt. Reprezentantki SP Szczerbice 
zwyciężyły turniej, a tym samym uzyskały awans na zawo-
dy szczebla regionalnego (przed tygodniem zostały mistrzy-
niami gminy). 

Wyniki turnieju dziewcząt: 

SP Jankowice – SP Jejkowice 2:0 (25:8), (26:24) 

SP Jejkowice – SP Szczerbice 0:2 (23:25), (22:25) 

SP Jankowice – SP Szczerbice 1:2 (12:25), (25:19), (15:17). 

Skład zwycięskiego zespołu: 

Edyta Gołofit, Klaudia Czupryniak, Agata Godula, Daria 
Wieczorek, Dominika Mros, Joanna Raszczyk, Justyna Zie-
lonka, Elżbieta Szczygieł, Nicola Łopatka, Beata Grolik. 

GODZIY PRACY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 
ORLIK PRZY GIMAZJUM W PIECACH 

POIEDZIAŁEK - PIĄTEK, 16.00-20.00; 

SOBOTA 10.00-20.00; 

DZIAŁKI A SPRZEDAŻ 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że kolejne przetar-
gi na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod za-
budowę mieszkaniową, położonych w Czernicy przy 
ul.Powstańców, zostaną przeprowadzone w miesiącach 
czerwiec i lipiec br. 

WYPALAJĄC ZABIJASZ ZWIERZĘTA 

Na terenie naszej gminy rozpoczęło się wiosenne wypalanie 
traw. To jeden z najgłupszych i... najbardziej okrutnych zwy-
czajów. Jako pierwsze odrastają pokrzywy i osty. W pożarach 
łąk giną tysiące zwierząt. Zwierzęta jakie najczęściej giną w 
płomieniach to m.in..: skowronki, pszczoły, trzmiele, kuropa-
twy, bażanty, jeże, zające, żaby i bezkręgowce. Za wypalanie 
traw grozi kara grzywny do 5000 zł oraz utrata unijnych do-
płat dla rolników. 
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Na zdjęciach od góry, lewa strona: Powiatowa wystawa 
potraw śląskich, 1 - KGW Gaszowice, 2 - KGW Czerni-
ca, 3 - KGW Łuków Śląski;  

prawa strona, 4 - KGW Szczerbice, 5 - KGW Piece,         
6 - uczestnicy konkursu ekologicznego w klasach I-III,    
7 - uczestnicy konkursu ekologicznego w klasach IV-VI.  


