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ŚWIĘTO UNII EUROPEJSKIEJ  

W SZCZERBICKIEJ PODSTAWÓWCE 
11 maja szczerbicka szkoła uczciła obchody Święta Unii 
Europejskiej. Po apelu okolicznościowym i odśpiewaniu 
„Ody do radości”, tradycyjnie cała społeczność szkolna ki-
bicowała zmaganiom klas starszych w „Szkolnym Konkur-
sie Wiedzy o Unii”. A zmagań było całkiem sporo.  Na po-
czątku klasy zaprezentowały wylosowane kraje, szósta-
Niemcy, piąta –Francję, a czwarta - Wielką Brytanię. Każda 
z klas solidnie przygotowała się do tego zadania. Oprócz 
ciekawych gazetek prezentujących zabytki i ciekawostki 
związane z danym krajem, każda z klas przygotowała degu-
stację tradycyjnych europejskich potraw. Nie zabrakło krup-
nioka, golonki, białej kiełbasy, kaszanki czy bawarskiego 
kartofla. Delektowano się serami pleśniowymi, parówkami 
w cieście francuskim, plackiem normandzkim, musem brzo-
skwiniowym i tartą czekoladowo-karmelową z Francji. Na 
stanowiskach zagościły również angielskie tosty, bułeczki 
śniadaniowe i pudding. W kolejnej konkurencji uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą o Unii. Spora dawka emocji 
towarzyszyła reprezentantom klas podczas tej rozgrywki. W 
quizie czekały na zawodników pytania ze znajomości stolic, 
flag, zabytków, ciekawostek czy znanych Europejczyków. 
Entuzjazm wśród publiczności wzbudziło rozpoznanie me-
lodii ze znanych europejskich bajek. Na koniec klasy poka-
zały profesjonalne tance nowoczesne w konkursie mini 
playback show. Ostatecznie wygrała klasa piąta (na zdjęciu), 
a dyplomy wręczyła zaproszona na coroczne zmagania pani 
Karina Stępień, kierownik Gminnego Centrum Informacji, 
która była pod ogromnym wrażeniem zaangażowania 
wszystkich klas.                Organizator, Alicja Borkowska 

Laureatki konkursu misyjnego z abp. Wiktorem Skworcem 
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OGŁOSZENIE! 
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach 
oraz Gmina Jejkowice zaprasza wszystkich absolwentów 
wraz z rodzinami na 100 oraz 150 rocznicę istnienia szkoły. 

Uroczystość odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2012 roku na 
terenie Szkoły Podstawowej. Więcej informacji na stronie 
internetowej: http://spjejkowice.edupage.org 

Zaprasza: Gmina Jejkowice oraz Dyrekcja, Nauczyciele          
i Uczniowie Szkoły Podstawowej. 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW FIRMY REMONDIS 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.06.2012 
(sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabary-
towych oraz zużytego sprzętu RTV AGD. Zbiórka bę-
dzie odbywać się z pod posesji i obejmować będzie 
tylko klientów firmy Remondis.               Remondis 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE! 

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ WYCENY PRZYŁĄCZA! 

Z.O.K Gaszowice 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA  
Z NASZYCH USŁUG! 

Kontakt: Zakład Obsługi Komunalnej, Gaszowice ul.Rydułtowska7 
(dobudówka za Ośrodkiem Kultury), tel. (32) 430 54 63. 

Usługi kominiarskie 

Usługi kominiarskie wykonywane są na podstawie na-
stępujących przepisów: 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów; 

- Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. 

Czynności wykonane przez kominiarza udokumento-
wane są w książce czyszczeń kominów oraz odpowied-
nim protokole przeglądu. Zakłady kominiarskie będące 
członkami Korporacji Kominiarzy Polskich, wykonane 
usługi wyceniają zgodnie z cennikiem korporacji (dla 
naszego terenu korporacji mistrzów kominiarskich wo-
jewództwa śląskiego). 

V POWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
24 CZERWCA 2012 r. W OŚRODKU KULTURY I SPORTU 

GASZOWICE  

14.00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym w Gaszowicach 

15.15 - Otwarcie V Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  

15.30 - Występ zespołu Gold. 

16.15 - Występ podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Ly-
skach.  

16.45 - Występ uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Jej-
kowic.  

17.15 - Występ zespołu Melarosa.  

18.00 - Występ uczniów Szkoły Specjalnej i uczestników Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Czerwionce - Leszczynach.  

18.30 - Występ zespołu Znak Pokoju z Gminy Gaszowice.  

19.00 - Występ zespołu Karolinki i Angeliki Faucz z Gminy Świer-
klany.  

19.30 - Występ zespołu Hesperus.  

21.00 - Zakończenie V Powiatowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych.  

W trakcie trwania imprezy odbędą się zawody, gry i zabawy,            
a także wystawa obrazów Adama Kuśki oraz wystawa medali para-
olimpijskich Karoliny Staniuchy.  

Ponadto będzie można uzyskać porady: ZUS, Powiatowego Zespo-
łu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. Będzie można skorzystać z: konsultacji lekar-
skich, hipnoterapeuty, psychologa, badania słuchu, ciśnienia krwi     
i analizy poziomu cukru we krwi.  

Wszystkie osoby niepełnosprawne prosimy o zabranie orzeczenia  
o niepełnosprawności z uwagi na darmowy poczęstunek  

Informujemy, że Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz oraz 
Wójt Gminy Gaszowice objęli patronat honorowy nad V Powiato-
wym Dniem Osób Niepełnosprawnych w Gaszowicach. 

Organizatorzy 

FESTYN SZKOLNY SP SZCZERBICE 

16 czerwca 2012r. , boisko Szczerbice. 

Atrakacja specjalna—pokaz koman-
dosów i wojskowa grochówka. 

Szczegóły na plakatach. 

ZAPRASZAMY! 

ZAPŁAĆ ZA PSA 
Każdy posiadacz psa musi zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Za 
posiadanie psa należy zapłacić stosowną opłatę do 30 czerwca da-
nego roku.  

Opłaty od posiadania psa nie wnoszą: 

- osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w 
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego 
psa; 

- osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie go-
spodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; 

- podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu 
posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

Obecnie opłata za posiadanie psa na terenie Gminy Gaszowice 
wynosi 25 zł za posiadanie jednego psa rocznie. 

Od lipca Straż gminna, podczas kontroli posesji, będzie szcze-
gólnie sprawdzać czy pies został zaszczepiony i opłacony.     GCI 
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KONKURSY EKOLOGICZNE 

W kwietniu i w maju br. przeprowadzono kolejną edycję mię-
dzygminnych konkursów wiedzy ekologicznej oraz konkursów 
plastycznych o tematyce ekologicznej. Podobnie jak w latach 
ubiegłych w konkursach uczestniczyli uczniowie szkół  podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu gmin Gaszowice i Jejkowice. 
Komisja konkursowa dokonała oceny testów oraz prac plastycz-
nych. Uczestnicy konkursów wykazali się ogromną wiedzą z 
zakresu ekologii i ochrony środowiska. Najlepsi uczniowie 
otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, ponadto każdy 
uczestnik konkursu otrzymał nagrodę pocieszenia. Poniżej 
przedstawiamy laureatów konkursów wiedzy ekologicznej w 
poszczególnych kategoriach: 

Klasy I-III 

I miejsce - Szymon Nowak, SP Szczerbice; 

II miejsce - Marta Konsek, SP Szczerbice; 

III miejsce - Filip Bryłka, SP Szczerbice. 

Klasy IV-VI 

I miejsce - Marta Wojaczek, SP Gaszowice; 

II miejsce - Jakub Watoła, SP Czernica; 

III miejsce - Anna Chowaniec, SP Gaszowice. 

Gimnazjum 

I miejsce - Agnieszka Iwańska, Gimnazjum Piece; 

II miejsce – Dorota Wojaczek, Gimnazjum Piece; 

III miejsce - Artur Kłosowski, Gimnazjum Jejkowice. 

Zdobywcy kolejnych miejsc w konkursie plastycznym zorgani-
zowanym dla szkół podstawowych: 

Klasy I-III – konkurs grupowy 

I miejsce - SP Czernica; 

II miejsce - SP Szczerbice; 

III miejsce – SP Gaszowice; 

IV miejsce – SP Jejkowice. 

Klasy IV-VI – konkurs indywidualny 

I miejsce – Żaneta Preiniger, SP Czernica; 

II miejsce – Katarzyna Cieślik, SP Gaszowice; 

III miejsce – Izabela Małek, SP Jejkowice. 

PRZEDSZKOLNY DZIEŃ EKOLOGICZNY 

W dniu 24 kwietnia br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowi-
cach odbył się Dzień Ekologiczny dla dzieci z przedszkoli z 

SUKCESY CZERNICKICH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO FOX 2012 

Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku szkolnym odbył 
się Konkurs Języka Angielskiego „FOX”, w którym wzięli 
udział uczniowie z całej Polski. Reprezentanci Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czernicy 
tradycyjnie też wzięli w nim udział. Konkurs miał charakter 
jednorazowego testu składającego się z zadań o trzech stop-
niach trudności, który jest rozwiązywany w szkole pod nad-
zorem nauczyciela. Zmagania konkursowe miały miejsce  28 
lutego 2012r., wzięło w nim udział 20 uczniów. Jednocześnie  
miło nam zakomunikować, iż dwóch uczniów naszej szkoły 
odniosło znaczący sukces w owym konkursie. A oto 3 naj-
lepsze wyniki: 

Dwaj pierwsi chłopcy tj. Piotr Klyszcz oraz Adam Zientek 

otrzymają dyplomy uzyskania wysokich wyników oraz na-
grody ufundowane przez organizatorów konkursu. Cała spo-
łeczność szkolna gratuluje wam sukcesu !!!  

nauczyciel języka angielskiego, Aleksandra Stachera 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizu-
je następujące wycieczki: 

• Do Brzegu i Opola, w dniu 30.6.2012 [sobota], 
koszt:50zł; 

• Do Krakowa w dniu 28.7.2012 [sobota], koszt: 
40 zł; 

• Do Czech w dniu 18.8.2012 [sobota], koszt:50zł; 

• Do Drezna w dniach 05-07.10.2012 [piątek, so-
bota, niedziela], koszt: 600,00 zł. 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury codziennie w go-
dzinach od 8 do 20. 

Imię, nazwisko  klasa  % zdobytych 
punktów  

miejsce w 
powiecie  

miejsce w 
regionie 
katowic-

kim na 956 
startują-

cych 

Piotr Klyszcz IV 98% 2 7 

Adam Zientek IV 95% 4 13 

Paweł Mordeja III 80% 2 19 

terenu Gminy Gaszowice. Jak co roku przedszkolaki uczestniczy-
ły w konkursach i zabawach o tematyce ekologicznej. Placówki 
przedszkolne otrzymały nowe zabawki, gry i sprzęt sportowy, a 
dodatkowo każdy przedszkolak otrzymał poczęstunek.  

Konkursy ekologiczne oraz Dzień Ekologiczny organizowane są 
w ramach Kampanii edukacyjno-
informacyjnej EKO GASZOWICE 
2012, która została dofinansowana 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 
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MISYJNE ZWYCIĘSTWO UCZENNIC W CZERNICKIEJ 

PODSTAWÓWCE 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie misyjnym 
poświeconym idei Żywego Różańca. Konkurs ten został zor-
ganizowany przez Papieskie Dzieła Misyjne Archidiecezji 
Katowickiej pod patronatem JE Metropolitę katowickiego 
abpa Wiktora Skworca. Na konkurs napłynęło 470 prac z 65 
szkół głównie z terenu archidiecezji katowickiej ale także gli-
wickiej, opolskiej i zielonogórsko- gorzowskiej. Uczennice 
naszej szkoły: Marta Gryt (kl.III) zajęła II miejsce a  uczennica 
Sonia Święty (kl.II) zajęła III miejsce. Jest to ogromny sukces! 
Nagrody laureatkom wręczył abp. Wiktor Skworc  21 kwietnia 
podczas Kongresu Misyjnego w Mikołowie. Marcie i Sonii 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Katechetka E. Boczek 

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM 

30 kwietnia br. o godz.12:00 młodzież szkół podstawowych z 
naszej gminy wraz z opiekunami zebrała się w sali gimna-
stycznej. Po powitaniu gości przez dyrektora gimnazjum pana 
Andrzeja Mrozka, wójta gminy pana Andrzeja Kowalczyka i 
przewodniczącą SU Agatę Woźnicę obejrzeliśmy przedstawie-
nie „Paweł i Gaweł” w gwarze śląskiej. Następnie pani Barba-
ra Widawska dokonała prezentacji projektu „COMENIUS”. 
Całość uświetnił zespół SINGERS pod kierunkiem pani Kata-
rzyny Brachaczek.                                                                             

Uczennice kl. III a – Kasia, Justyna, Klaudia i Paulina – opro-
wadziły młodzież po szkole. Szóstoklasiści uczestniczyli w 
lekcji plastyki prowadzonej przez panią Annę Babiak. Wyko-
nali okolicznościowe kartki z przypraw kuchennych. Następne 
zajęcia prowadziła pani Maria Andreczko, która zachęcała do 
wykonywania doświadczeń chemicznych. Z kolei pani Iwona 
Sobik zaprezentowała tablicę interaktywną oraz mikroskopy. 
Ciekawość uczniów wzbudziła kolekcja minerałów, o której 
opowiadał pan Andrzej Urban. Kolejnym punktem programu 
było spotkanie z panią Beatą Małek, która zachęciła uczniów 
do pracy w kole dziennikarskim i fotograficznym. Omówiła 
też realizację projektu ogólnopolskiego JUNIOR MEDIA. 
Uczniowie obejrzeli wystawy i otrzymali pamiątkowe gazetki 
„Głos zza Pieca”. Po odwiedzeniu biblioteki, świetlicy, ORLI-
KA i pozostałych miejsc w szkole szóstoklasiści pełni wrażeń 
wrócili do domów. Czekamy na nich pierwszego września. 

Justyna Grenadier, koło dziennikarskie 

PLANOWANY WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIE-
ŻY W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY GASZOWICE  

/na podstawie informacji dyrektorów szkół/ 

Wypoczynek letni 2012, w formie półkolonii, planują zorga-
nizować 4 placówki w gminie: wszystkie szkoły podstawowe 
oraz gimnazjum W każdej ze szkół zaplanowano codziennie 
zajęcia dla 45 uczniów. Dominować będą wyjazdowe formy 
wypoczynku wg poniższego zestawienia /rozpoczęcie 
i zakończenie wyjazdów powinno w zasadzie nastąpić w 
szkole/:  
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Czerni-
cy, zajęcia w terminie: 20 - 24.08.2012r. 

20.08.2012, 9.00 – 12.00 Zajęcia rekreacyjno – sportowe na basenie 
w Gorzycach. 

21.08.2012, 9.00 – 13.00 Zajęcia w Miasteczku „Twinpigs” w Żo-
rach. 

22.08.2012, 9.00 – 12.00 Zajęcia kulturalno – medialne, pobyt w 
Multikinie w Rybniku – (film 3D). 

23.08.2012, 9.00 – 12.30 Pobyt w zabytkowej stacji kolejki wąsko-
torowej w Rudach Wielkich – zwiedzanie stacji + przejazd zabytko-
wą kolejką. 

24.08.2012, 9.00 – 13.00 Pobyt w Arboretum Bramy Morawskiej w 
Raciborzu (zwiedzanie arboretum z przewodnikiem, zwiedzanie 
mini zoo, pobyt na placu zabaw). 

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach, 
zajęcia w terminie: 2 - 6.07.2012r. 

02.07.2012, 9.00 - 13.00 Wyjazd na basen – Gorzyce. 

03.07.2012, 9.00 - 13.00 Wyjazd do Raciborza: Obora, Łężczok. 

04.07.2012, 9.00 - 13.00 Wycieczka do Rud Raciborskich - Pocy-
sterski Zespół Klasztorno-Pałacowy, kolej wąskotorowa. 

05.07.2012, 9.00 - 13.00 Wyjazd do kina w Rybniku. 

06.07.2012, 9.00 - 13.00 Piesza wycieczka – Cegielnia Gaszowice – 
zajęcia terenowe. 

3. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Biernackiego w Szczerbicach, 
zajęcia w terminie 20 - 24.08.2012 r. „Lato u harcerzy” 

20.08.2012, od 16. 00 Noc filmowa. 

21.08.2012, 9.00 Niespodzianki Rady Sołeckiej. 

22 - 24.08.2012, Wyjazd 3 dniowy do Wapiennicy - zajęcia rekre-
acyjno-turystyczne. 

4. Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach, zajęcia w terminie:       
2-6.07.2012 

02.07.2012, 9.00 Wyjazd do aquaparku – Żory. 

03.07.2012, 9.30 Wycieczka rowerowa nad Zalew Rybnicki /Dino 
Park/. 

04.07.2012, 9.30 Wycieczka: Ojców-Grota Łokietka-Maczuga Her-
kulesa - Zamek - Muzeum im. W. Szafera-Pustynia Błędowska. 

05.07.2012, 9.00 Zajęcia sportowo – rekreacyjne na Orliku. 

06.07.2012, 9.00 Wyjazd do Rybnika /Plaza/ - kręgielnia. 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów; zapisy w macierzystych 
szkołach. 

Jerzy Sierek 

GZOSziP w Gaszowicach 

WIZYTA ŚWIETLICY Z ŁUKOWA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYBNIKU 

W sobotni poranek 12 maja br. udało się nam odwiedzić Ko-
mendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Do-
wódca zmiany w bardzo interesujący sposób opowiedział dzie-
ciom o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaków, zaprezento-
wał sprzęt oraz samochody strażackie. Chętni mogli przymie-
rzyć strój, w którym strażacy wyjeżdżają na akcje, dzieciaki 
mogły też zasiąść za kierownicą wozu strażackiego i zobaczyć 
dyspozytornię. Dziękujemy Komendantowi za wyrażenie zgo-
dy na zwiedzanie jednostki oraz będącym w tym dniu na dyżu-
rze Strażakom, którzy przybliżyli naszym podopiecznym jak 
odpowiedzialna i trudna jest służba w straży pożarnej oraz 
panu Andrzejowi Kostce z OSP Łuków Śląski za zainicjowa-
nie całej wyprawy. 

Świetlica 
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Z KALENDARZA WÓJTA 

W maju 2012 r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowalczyk brał 
udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:  

7 maja - spotkanie nt. odpadów w Jastrzębiu Zdroju; 

9 maja - akademia z okazji święta św. Floriana, która odbyła się w 
OSP Szczerbice; 

11 maja - spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów wojewódz-
twa śląskiego z nowym prezesem RIO Katowice - Danielem Koło-
dziejem; 

17 maja - uroczystości z okazji  Dnia Strażaka na rybnickim rynku; 

21, 23, 25 maja - turniej mini Euro na boiskach Orlik w Rydułto-
wach; 

22 maja - narada robocza z sołtysami; 

24 maja - narada z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

SP CZERNICA MISTRZEM GMINY W PIŁKĘ  NOŻNĄ 

Dn. 16.04.2012r. na Orliku w Piecach zostały rozegrane Mi-
strzostwa Gminy w piłce nożnej. Wzięły w nich udział dwie 
drużyny szkół podstawowych. Wychowankowie pani Zenobii 
Mrozek  w osobach: Dawid Hadam( bramkarz) Jakub Kozłow-
ski, Adam Wita( 2 bramki), Adrian Folmert( 2 bramki), To-
masz Kubica, Marcin Tlon, Adrian Płaza( 1 bramka), Kamil 
Figura, Konrad Warmiński oraz Aleksander Folmert wykazali 
się świetnym przygotowaniem i zwyciężyli wygrywając spo-
tkanie z SP Gaszowice 5:1. Tym samym zostali reprezentanta-
mi na zawody powiatowe. 

Dzień  później na Orliku w Lyskach ta sama drużyna zajęła II 
miejsce podczas Mistrzostw Powiatu. W zawodach uczestni-
czyły reprezentacje gmin: Lyski (SP Lyski) - I miejsce, Jejko-
wice (SP Jejkowice) - IV miejsce, Świerklany (SP Świerklany) 
– III miejsce.               SP Czernica 

XX  MEMORIAŁ IM.  JANA Margicioka i LEOPOLDA  
Hałacza - harcmistrzy i poruczników Armii Krajowej 

19.04.2012r. w Rydułtowach na ulicach miasta został rozegra-
ny jubileuszowy bieg sztafetowy ku czci poległych podczas II 
wojny światowej harcmistrzy pochodzących z naszego rejonu. 
W biegu dziewcząt udział wzięło X sztafet a w biegu chłopców 
XIV sztafet. Nasze sztafety  spisały się znakomicie. Dziewczę-
ta w składzie: Urszula Cojg, Elżbieta Stacha, Monika Brzoska, 
Patrycja Pastusiak, Marzena Gembalczyk wybiegały piękne IV 
miejsce. II zespół w składzie: Natalia Cimienga, Patrycja Łata, 
Marta Antoniak, Justyna Wieczorek, Dżesika  Bombik, Angeli-
ka Szmit(rezerwowa) zajęły VIII miejsce. 

Chłopcy  wykazali się jeszcze większym sukcesem. Zespół w 
składzie: Jakub Kozłowski, Adam Wita, Tomasz Kubica, Ka-
mil Figura, Adrian Folmert, Wojciech Holona( rezerwowy)  
wywalczyli II miejsce otrzymując z rąk pani burmistrz Kornelii 
Newy piękny puchar oraz nagrody rzeczowe. II zespół również 
wykazał się ambicją i  ukończył bieg na XII miejscu. Skład: 
Sławomir Zawisz, Aleksander Folmert, Konrad Warmiński, 
Marcin Tlon, Kacper Ciupek, Marek Weczerek (rezerwowy).    

Opiekun zespołu: Zenobia Mrozek 

HARMONOGRAM GODZIN OTWARCIA „ORLIKA” W MIESIĄCU 
CZERWCU 2012R. 

Obiekt czynny w czerwcu w dniach: 1 – 22.06.2012r. 

Szczegółowy harmonogram: 

01.06.piątek 15.00 – 22.00 

02.06.sobota 15.00 – 22.00 

03.06.niedziela 15.00 – 20.00 

04.06.poniedziałek 10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

05.06.wtorek 10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

06.06.środa 10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

08.06.piątek 15.00 – 22.00 

09.06.sobota 15.00 – 22.00 

10.06.niedziela 15.00 – 20.00 

11.06.poniedziałek 15.00 – 22.00 

12.06.wtorek 10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

13.06.środa10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

14.06.czwartek 15.00 -22.00 

15.06.piątek 15.00 – 22.00 

16.06.sobota 15.00 – 22.00 

17.06.niedziela 15.00 – 21.00 

18.06.poniedziałek 10.00 – 12.00 i 15.00 – 22.00 

19.06.wtorek 10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

20.06.środa10.00 – 12.00 i 15.00 -22.00 

21.06.czwartek 15.00 -22.00 

22.06.piątek 15.00 – 22.00 

Animator: Iwona Wolnik  

SUKCESY W "BIEGU WIOSNY 2012" 
W dniu 20.05.br. na rybnickim „MOSiRze” odbył się organizo-
wany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega "Bieg wio-
sny" . Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację biegania, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Impreza rozpoczęła się o 
godzinie 11.00 przy temperaturze 30 C. Dzieci i młodzież z 
terenu naszej gminy zgłoszone drużynowo lub indywidualnie 
biegały na dystansie 1 km. Trzeba przyznać, że ten dzień nale-
żał do "naszych". Drużynowo w kategorii szkół podstawowych 
1 miejsce zajęła SP Czernica, zaś 2 miejsce zajęła SP Szczerbi-
ce. Możemy poszczycić się również sukcesami indywidualny-
mi: w kategorii dziewcząt szkół podstawowych 1 miejsce zaję-
ła Magdalena Stępień uczennica kl.V SP Szczerbice, w katego-
rii młodzieży gimnazjalnej 1 miejsce zajął Jakub Magiera z 
Gimnazjum Piece (start indywidualny), zaś w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych 1 miejsce zajął Mateusz Magiera (ZSB, 
mieszkaniec Szczerbic), drugie miejsce zajął Kamil Widawski 
(I LO, mieszkaniec Gaszowic). Gratulujemy! 

GCI 

Zdjęcia na ostatniej stronie, od góry, lewa strona: 1 - kon-
kurs ekologiczny klas I-III; 2 - konkurs ekologiczny klas IV
-VI, 3 - konkurs ekologiczny gimnazjalistów; prawa strona: 
4 - Dzień otwarty w gimnazjum; 5,6 - sportowcy z SP Czer-
nica, 7 - lekkoatleci z SP Czernica i SP Szczerbice na po-
dium „Biegu Wiosny”. 
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