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W dniach 8 i 10 maja 

br. została przepro-

wadzona kolejna edy-

cja konkursów wie-

dzy ekologicznej w 

trzech kategoriach 

wiekowych. Naj-

młodszą grupą która 

zmierzyła się z pyta-

niami z zakresu sze-

roko pojętej ochrony 

środowiska byli przedstawiciele klas I-III. W konkursie brało udział 16 naj-

lepszych uczniów poszczególnych szkół, wyłonionych w eliminacjach szkol-

nych. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie starszej, reprezentującej 

klasy IV-VI. Natomiast w ostatnią, a zarazem najstarszą, grupę stanowiła 
młodzież gimnazjalna, tu w szranki stanęło 20 miłośników przyrody.  

W tym roku konkurs organizowany był przez Urzę-

dy Gmin Gaszowice i Jejkowice oraz placówki szkol-

ne działające na ich terenie. Po raz kolejny ucznio-

wie wykazali się dużym zakresem wiedzy o przyro-

dzie, ochronie środowiska. Najlepsi uczestnicy 

otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, a na 

otarcie łez i zachętę, drobnymi upominkami obdaro-

wano każdego ucznia biorącego udział w zmaga-

niach. Na podium znaleźli się:  

Klasy I-III 

I miejsce – Magdalena Jon-

derko, II miejsce – Elżbieta 

Zawioła, III miejsce - Filip 

Boehm. 

Klasy IV-VI 

I miejsce – Kacper Kaczmar-

czyk, II miejsce – Jakub Ma-

zelanik, III miejsce – Wikto-

ria Mazurek. 

Gimnazjum 

I miejsce – Emilia Węgrzyk, 

II miejsce – Franciszek Nie-

dziela, III miejsce – Wiktoria 

Barteczko.    UG 

Konkursy Ekologiczne 2017 

Na zdjęciach: Uczestnicy konkursów 

ekologicznych, od góry Klasy I-III, Klasy 

VI-VI, Gimnazjum. 
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Już na stałe w majowym kalendarzu imprez ZSP Szczer-

bice wpisały się obchody Święta Unii Europejskiej. Uro-

czystość ta ma na celu rozwijanie zainteresowania te-

matyką państw członkowskich, propagowanie wiedzy  

o Europie, oraz kształtowanie poczucia jedności euro-

pejskiej. 19 maja cała społeczność szkolna przyglądała 

się zmaganiom klas starszych w "Szkolnym Konkursie  

o Unii". Na początku każda z klas zaprezentowała jeden 

kraj. W tym roku bliżej poznaliśmy Niemcy, Grecję  

i Czechy. Oprócz ciekawych gazetek i prezentacji mul-

timedialnych przygotowano degustację tradycyjnych 

europejskich potraw. Nie zabrakło niemieckich smako-

łyków - golonki, kartoffelsalatu oraz tortu szwar-

dzwaldzkiego. Na stołach zagościły również grecka feta 

czy czeski smażony ser. Następnie drużyny z poszcze-

gólnych klas mogły wykazać się wiedzą o Unii. Spora 

dawka emocji towarzyszyła reprezentantom klas pod-

czas tej rozgrywki. W quizie czekały na zawodników 

pytania ze znajomości stolic, flag, zabytków, ciekawo-

stek i tradycyjnych potraw. Na koniec klasy zaprezen-

towały się w piosenkach europejskich. Największy 

aplauz wzbudziło pojawienie się na scenie klasy VI  

z piosenką "Jozin z Bazin" oraz zespołu Antique ze swo-

im hitem "Opa opa" w wykonaniu klasy V. Ostatecznie 

klasa piąta nie dała szans przeciwnikom i wygrała tego-

roczne zmagania. Obecny na obchodach z-ca wójta, pan 

Zbigniew Goworowski wraz z panią dyrektor, Edytą 

Knapik wręczyli dyplomy. Kolejny raz dzięki ogromne-

mu zaangażowaniu uczniów, rodziców i wychowawców 

"Unię" możemy zaliczyć do udanych imprez. Organiza-

tor: Alicja Borkowska.        ZSP Szczerbice 

Obchody Święta Unii Europejskiej 

Piękne sobotnie popo-

łudnie 13 maja zgro-
madziło nie tylko 

mieszkańców Łukowa 
Śl. na Pikniku Majo-

wym zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Łukowa Śl. 
na czele z sołtysem 

Witoldem Czernym. 
Organizatorzy zapew-

nili wszystkim przyby-
łym wiele atrakcji. 

Zgromadzonych powi-
tała prowadząca piknik 

Sylwia Mazurek zapra-
szając wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami do 

budynku OSP na 
przedstawienie pt.: „ 

W gospodarstwie cioci Wandzi”. Następnie zaprezentował 

Piknik Majowy w Łukowie Śląskim się SILESIANY SANDA CLUB z pokazami samoobrony. 

Zaśpiewali również wybrane przez siebie utwory p. Izabela 
Paulus i Igor Obrębski. Atrakcją Pikniku Majowego była pre-

zentacja wozu bojowego OSP Łuków Śl. na murawie boiska. 
Dla zebranych wystąpiły „Dzimierzanki” w pięknych stro-

jach regionalnych, które zajęły I miejsce w Konkursie Pieśni 
Folklorystycznej w Dzimierzy. Zainteresowaniem zgroma-

dzonych cieszyły się konkursy. Między innymi: rodzinny sla-
lom, rzut beretem, rzut wałkiem do ciasta, konkursy zręcz-

nościowe, konkurs wiedzy o Łukowie Śląskim oraz konkurs 
powtarzania odgłosów ptaków. Nagrodami w konkursach 

były budki lęgowe, iglaki oraz okolicznościowe kubeczki 
ufundowane przez Starostę Powiatowego Damiana Mrowca 

oraz sołtysa. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z 
domowymi wypiekami pań z Koła Gospodyń oraz grill. 

Wiele atrakcji dla dzieci przygotowało stowarzyszenie 
„URWIS”. Były kolorowe bańki mydlane, malowanie twarzy 
oraz konkursy rysunkowe z nagrodami. W rodzinnej at-

mosferze można było bardzo miło spędzić czas do samego 
wieczora. Dla zgromadzonych przygrywał DJ Rafał.  Podzię-

kowania za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia kie-
rujemy w stronę Wójta Gminy Gaszowice - Pawła Bugdola. 

SM 

17 maja 2017 r. od-

była się akademia z 

okazji Dnia Strażaka. 

R e p r e z en t a n t am i 

władz Gminy Gaszo-

wice podczas spotka-

nia byli Wójt Gminy - Paweł Bugdol oraz Z-ca Wójta - Zbi-

gniew Goworowski. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania 

hymnu strażackiego w obecności sztandarów. W trakcie spo-

tkania Prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Pan Witold Ryszka, wrę-

czył zasłużonym druhom i druhnom odznaczenia i podziękowa-

nia. Podczas akademii zostały również wręczone nagrody dla 

uczestników konkursu wiedzy pożarniczej. Uroczystość została 

zorganizowana przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku 

OSP RP w Gaszowicach. Wszystkim Strażakom OSP Gminy 

Gaszowice dziękujemy za zaangażowanie, wrażliwość na los 

drugiego człowieka oraz gotowość niesienia pomocy innym. 

Życzymy aby ta trudna posługa była dla Was źródłem satysfak-

cji, powodem do dumy, a każda prowadzona akcja zakończyła 

się sukcesem.                                    UG 

Akademia z okazji dnia Strażaka 
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Z dniem 1 czerwca 2017 roku nastąpi zmiana oddziału obsługującego zbiórkę odpadów komunalnych. W dalszym ciągu zbiórkę 

prowadzić będzie firma Remondis, lecz oddziałem, który będzie obsługiwał teren naszej gminy będzie oddział z Gliwic.  

W związku z powyższym nastąpią zmiany w harmonogramach odbioru odpadów. Zmiany zaczną obowiązywać z dniem  

1 czerwca br. W uzgodnieniu z przedsiębiorstwem ustalono także małe korekty w obsługiwanych rejonach, dotyczy to 

przede wszystkim ulic znajdujących się tuż przy granicach sołectw. Stosowne adnotacje zostały zamieszczone na właściwych 

harmonogramach. Nowe harmonogramy będą również dostarczane przez firmę Remondis. 

Zmiany w harmonogramach odbioru odpadów 
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Informujemy, że w dniach 14, 15 i 16 września 2017 roku odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych. Przypomina-

my, że odpady budowlane należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenera znajdującego się przy PSZOKu 

(ZOK Gaszowice, ul. Rydułtowska 7). 

Do odpadów budowlanych zaliczamy pozostałości po drobnych remontach budowlanych szacowanych na ok. 300 

kg rocznie na nieruchomość. Jeśli ktoś posiada większą ilość tychże odpadów musi indywidualnie zaopatrzyć się w 

kontener w dowolnej firmie zajmującej się wywożeniem odpadów. 

 

Przypominamy o możliwości pobrania aktual-

nych harmonogramów odbioru śmieci poprzez 

aplikację mobilną Ecoharmonogram. 

EcoHarmonogram pozwala na pobranie har-

monogramu dla konkretnego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym 

powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do 

kalendarza. 

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak: 

 jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości, 

 gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych), 

 kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w twojej gminie, 

 termin płatności za odpady. 

Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia w 

sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) 

oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone). 

Wystarczy wejść na swoim Smarfonie do sklepu z aplikacjami, wyszukać 

aplikacji Eco Harmonogram i kliknąć zainstaluj!           UG 

Harmonogram w urządzeniach mobilnych 
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Powiew Europy w Czernicy 

Ideą Nocy Muzeów jest udostępnianie zwiedzającym, w 

godzinach wieczornych i nocnych, muzeów i galerii oraz 
instytucji związanych z kulturą – za darmo lub za symbo-

liczną opłatą. W Europie Noc Muzeów odbywa się co roku 
w majowy weekend, w okolicy 18 maja – w dniu tym bo-

wiem od 1977 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Muzeów. Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 

1997 roku i sukcesywnie dołączały do tej inicjatywy inne 
państwa europejskie. Polska po raz pierwszy zainaugurowa-

ła ten rodzaj imprezy w 2003 roku.  
Nasza Czernica, jako niewielka kropka na mapie Europy, 

jest o tyle niezwykła, że organizuje noc muzeów bez mu-
zeum – i to chyba stało się naszym atutem. Tegoroczne 

wydarzenie było już trzecią tego typu imprezą organizowa-
ną przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz. Inicja-

torami i pomysłodawcami wydarzenia, od dwóch lat, są nasi 
Wolontariusze. Cała impreza była poprzedzona ich ciężką 
pracą związaną z przygotowaniem przemyślnej tematyki, 

organizacją oraz charakteryzacją. Nasi Wolontariusze 
uczestniczyli także w dwudniowym szkoleniu z Piotrem 

Idziakiem, pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury w 
Krakowie – niedościgłym znawcą zagadnień kulturalnych w 

obszarze muzealnej i bezsprzecznym autorytetem oraz pa-
sjonatem gier. Duma nas rozpiera, bo tegoroczna Czernicka 

Noc Muzeów zgromadziła tłumy mieszkańców oraz sąsia-
dów z okolicznych wsi oraz miast.  

W dniu 19 maja 2017 roku, w godzinach od 20.00 do 24.00 
czernicki zamek ożył na miarę Europy. Prawdziwe oblężenie 

zapalonych Poszukiwaczy lokalnych tajemnic utwierdza nas 
w przekonaniu, że warto podejmować trud pracy na rzecz 

społeczności lokalnej. W tym roku nasi Wolontariusze osa-
dzili wydarzenia w dawnej historii Czernicy i podkreślili 

celebrowanie 700-lecia naszego sołectwa. Znalazło się także 
miejsce na fantazję. Pojawili się zakonnicy Zakonu Światła i 
Zakonu Mroku – a zwłaszcza ich mroczny przedstawiciel, 

Atobos oraz Vali von Roth - jako łączniczka między świa-
tem rzeczywistym i nadprzyrodzonym. Stanowiska gry tere-

nowej, z nadrealnymi postaciami, były umiejscowione na 
całym obszarze zamku, parku oraz przy ulicy Wolności. 

Uczestnicy wydarzenia otrzymali skrawki map, latarki i wy-
ruszyli poszukiwać życiodajnych, gipsowych kryształów. Na 

trasie pojawili się pradawni zakonnicy, Pisarz, Ogrodnik, 
Grabarz, Fryzjerka, Włóczykij, Hazardziści, Kucharka, Na-

uczycielka i wiele innych, na pozór zwyczajnych postaci. 
Szafowali oni zagadkami, obsługiwali Lombard, szmuglowali 

czernickie talary, a czasem zwodzili na manowce. Północ 
zastała tłumy dzieci oraz ich rodziców na zamkowym placu. 

Godzina ta była rozstrzygnięciem odwiecznego konfliktu 
pomiędzy życiem i śmiercią oraz wielkim pragnieniem dłu-

gowieczności. Atobos oraz Vali zjednali się za przyczyną 
porozumienia dusz i stali się Strażnikami czernickiego zam-
ku. 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia do zamku. Szczególne 
słowa podziękowania należą się naszym Wolontariuszom – 

to oni są cichymi bohaterami tegorocznej Nocy Muzeów w 
Czernicy. 

Małgorzata Krajczok   

MAJ 2017,  NR 5 (137)  

20 kwietnia 2017r. tradycyjnie już nasza szkoła była organi-
zatorem międzygminnego konkursu recytatorskiego dla 

klas młodszych. Temat konkursu brzmiał: „Koci czar – 
wiersze i wierszyki dla dzieci”. Wystąpiło 12 recytatorów, 

którzy wygrali eliminacje w swoich placówkach w Gaszo-
wicach, Jejkowicach Szczerbicach i Czernicy. Nad przebie-

giem konkursu czuwało jury w składzie: p. Joanna Rzyma-
nek, p. Janina Brodziak, p. Ewa Kowol oraz p. Małgorzata 

Krajczok. Miłośnicy kotów, którymi niewątpliwie byli mali 
wykonawcy pozwolili nam zgłębić tajniki kociej natury. Po-

ziom konkursu był niezwykle wyrównany, dlatego też ko-
misja miała nie lada orzech do zgryzienia. Ostateczne wyni-

ki przedstawiają się następująco: 
Klasa I: I miejsce - Kinga Kunkel, SP Czernica, 

II miejsce - Marta Niewrzoł, SP Szczerbice, 
III miejsce - Milena Dyrszka, SP Gaszowice, 
Wyróżnienie - Natalia Mańkowska, SP Jejkowice. 

Klasa II: I miejsce - Julia Janda, SP Czernica, 
II miejsce - Wiktoria Biegańska, SP Gaszowice, i Piotr Mor-

galla, SP Jejkowice, 
Wyróżnienie - Matylda Kurpanik, SP Szczerbice, 

Klasa III: I miejsce - Zuzanna Langer, SP Szczerbice, 
II miejsce - Hanna Wycisk, SP Jejkowice, 

III miejsce - Magdalena Jonderko, SP Gaszowice, 
Wyróżnienie - Marta Białek, SP Czernica. 

Tegoroczny konkurs uświetniło przedstawienie pod tytu-
łem „Kot w butach” w wykonaniu uczniów z klas I i IIb 

Szkoły Podstawowej w Czernicy. Podziękowania należą się 
także paniom nauczycielkom z klas I-III, które zadbały o 

naprawdę świetny repertuar i przygotowanie uczestników 
do konkursu. Organizatorkami konkursu były panie Iwona 

Kwiatoń i Bożena Papierok.            B. Papierok 

Konkurs recytatorski klas I-III 

Na zdjęciu: Tłumy na zamku fot. Damian Bizoń. 
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Uczniowie Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Szczerbi-

cach mieli możliwość uczest-

niczyć w bardzo ciekawym 

spotkaniu z dr inż. Łukaszem 

Wróblewskim, które odbyło 

się 19 kwietnia w Ośrodku 

Kultury i Sportu w Gaszowi-

cach. Zaproszony gość swo-

imi ciekawymi opowieściami 

przeniósł nas do obu Ame-

ryk, gdzie spędził w sumie 2 

lata życia. Poznaliśmy kulturę 

Indian, ich zwyczaje, obrzędy, wierzenia, ubiór. Na za-

kończenie spo-

tkania prele-

gent zaprezen-

tował niezwy-

kłe przedmioty 

przywiezione z 

tych podróży. 

Dzieci z wielką 

radością przy-

mierzały prze-

piękny pióro-

pusz, próbo-

wały grać na 

etnicznych instrumentach, wykonanych z bambusa, ty-

kwy, gliny, drewna, amazońskich nasion. Wykład był dla 

nas niezwykle interesującym wydarzeniem.  ZSP Szczerbice 

Kolorowy świat Indian 

Dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy, język 

angielski nie jest językiem obcym. Udowodnili to biorąc 

udział w VI edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskie-

go, którego organizatorem był Zespół Szkolno - Przed-

szkolny w Szczerbicach. 

Corocznie konkurs ten organizowany jest dla uczniów 

klas II-VI. Celem konkursu jest wyłonienie „najlepszego z 

najlepszych” pod względem znajomości języka angielskie-

go. Test sprawdzał nie tylko znajomość angielskiej gra-

matyki, słownictwa, komunikacji językowej i czytania ze 

zrozumieniem, ale swoim zakresem obejmował też 

podstawową wiedzę z kultury Wielkiej Brytanii. 

Laureatami zostali: 

W kategorii klas II - Oliwier Żymła ze Szkoły Podsta-

wowej w Czernicy. 

W kategorii klas III - Zuzanna Langer z Zespołu Szkol-

no - Przedszkolnego w Szczerbicach. 

W kategorii klas IV - Julia Mazurek ze Szkoły Podsta-

wowej w Gaszowicach. 

W kategorii klas V - Kinga Kolarczyk z zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Szczerbicach. 

W kategorii klas VI - Oliwier Lewandowski z Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Szczerbicach. 

Podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu 

otrzymały panie: Alicja Borkowska, Justyna Maćczak, Mał-

gorzata Psota,  Martyna Somerlik - Przybyła,  Aleksandra 

Stachera i Karolina Włodarek. Konkurs przygotowała 

anglistka z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Alicja Bor-

kowska. 
ZSP Szczerbice 

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi wszyscy uczniowie wraz 

z nauczycielami spotkali się, aby wspólnie jak wielka rodzina, 

zasiąść do śniadania wielkanocnego. Na to spotkanie zostali 

zaproszeni członkowie Koła Gospodyń Wiejskich. Z tej okazji 

wszyscy uczniowie wraz z rodzicami przygotowali świąteczne 

smakołyki. Udekorowane stoły uginały się od wielkanocnych 

przysmaków, wśród których gościły: baby wielkanocne, jajecz-

ka pod różną postacią, mazurki, baranki, sałatki, kiełbaska, 

chrzan, szyneczka, paszteciki i wiele różnych pyszności. Celem 

naszego spotkania było przybliżenie zwyczajów i tradycji wiel-

kanocnych. Nasze gospodynie, które są skarbnicą wiedzy na 

temat tradycji i obrzędów śląskich z zaangażowaniem snuły 

opowieści o przygotowaniach i obchodach Świąt Zmartwych-

wstania Pańskiego. Dzieci otwierały oczy i uszy ze zdziwienia 

jak to kiedyś bywało. Jak wspólnie przyznały, wiele zwyczajów 

już zostało zapomnianych. Ciekawe opowieści naszych gości 

zostały przeplecione śpiewem oraz zajęciami praktycznymi 

wyrobów z 

marcepanu . 

W imieniu 

całej społecz-

ności szkolnej 

s k ł a d a m y 

s e r d e c z n e 

podziękowa-

nia Kołu Go-

spodyń Wiej-

s k i c h  

w Szczerbi-

cach za po-

ś w i ę c o n y 

czas, wkład pracy i sympatycznie spędzone chwile. Mamy na-

dzieję, że ta tradycja na stałe wpisze się w kalendarz imprez 

naszej placówki.         ZSP Szczerbice 

Śniadanie wielkanocne w Szczerbicach 
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Turniej tenisa stołowego z okazji 700-lecia Czernicy  

przeszedł już do historii. Zawody otworzył Wójt Gminy 

Paweł Bugdol życząc uczestnikom dużo sportowych wra-

żeń i sukcesów. W bardzo sportowej atmosferze roze-

grano pojedynki w czterech kategoriach wiekowych: mło-

dzież, kobiety, mężczyźni "40-" i "40+".  

Klasyfikacja ogólna: 

Młodzież: I miejsce Wojaczek Krzysztof (Gaszowice), II 

miejsce Śmietanka Tomasz (Czernica), III miejsce Mal-

charczyk Alicja (Czernica), IV miejsce Malcharczyk Berna-

deta (Czernica). Pozostali uczestnicy: Święty Sonia, Żu-

chowicz Sandra, Niemiec Radek, Holona Karolina. 

Kobiety: I miejsce Dobrowolska Kamila, II miejsce Sta-

żyńska Bernadeta  

Mężczyźni "40-": I miejsce Szweda Krzysztof 

(Gaszowice), II miejsce Ogon Rafał (Gaszowice), III miej-

sce Mencel Łukasz (Czernica). Pozostali uczestnicy: Pie-

korz Dominik, Święty Marcin, Mrozek Maciej, Wojaczek 

Krzysztof, Szweda Sebastian.  

Mężczyźni "40+": I miejsce Ogon Mariusz (Gaszowice) 

II miejsce Niedobecki Wincenty (Czerwionka) III miejsce 

Gaszka Dariusz ( Łuków Śl.) Pozostali uczestnicy: Gaweł-

czyk Mirosław, Niemiec Aleksander, Górecki Piotr, Mro-

zek Stefan.  

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i drobne upo-

minki. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni 

pamiątkowymi medalami, upominkami, napojami i poczę-

stunkiem. Pozyskane środki to: dotacja z projektu napisa-

nego przez organizatora panią Zenobię Mrozek (medale, 

puchary, poczęstunek), upominki - Urząd Gminy, puchary 

dla młodzieży oraz użyczenie stołów do tenisa - Dyrektor 

Szkoły Iwona Witek, czekolady dla sędziów i dzieci - soł-

tys Adam Mróz, współorganizacja i sędziowanie - Bernad-

eta Stażyńska. Wszystkim serdecznie dziękujemy a za-

wodnikom życzymy kolejnych sukcesów w tak pięknej 

dyscyplinie jaką jest tenis stołowy. ZM 

Po zwycięstwie na zawodach Gminnych uczniowie SP Ga-

szowice rozegrali dwa kolejne etapy rozgrywek w mini piłce 

nożnej chłopców szkół podstawowych. Najpierw 8 maja 

odbył się turniej Powiatowy na Orliku w Piecach, gdzie do 

rywalizacji przystąpiły trzy zespoły rozgrywając turniej syste-

mem każdy z każdym. Po dwóch zwycięstwach najlepszą 

drużyną okazał się zespół gospodarzy z SP Gaszowice, który 

dzięki temu awansował do turnieju rejonowego. Zawody 

tego szczebla rozgrywek odbyły się 15 maja na orliku przy 

SP 3 w Leszczynach. Tutaj spotkały się cztery najlepsze ze-

społy z rozgrywek powiatowych. Po bardzo wyrównanych i 

emocjonujących spotkaniach drużyna z SP Gaszowice zajęła 

czwarte miejsce. O wyniku zadecydowała porażka w pierw-

szym spotkaniu z SP Rudy, gdzie uczniowie SP Gaszowice 

prowadzili, a bramka na 3:2 padła na 5 sekund przed koń-

cem spotkania. W meczu o trzecie miejsce walka była rów-

nież bardzo wyrównana, a każdy zespół mógł wygrać, osta-

tecznie lepsi okazali się uczniowie na co dzień uczęszczający 

do klasy sportowej z SP 3 Leszczyny. Gratulacje dla całego 

zespołu za grę, zdobyte bramki i awans do etapu rejonowe-

go. Skład zespołu: Niewrzoł Bartosz, Hadam Jacek, Piekorz 

Dominik, Mańka Karol, Kulig Filip, Czernik Mateusz, Stroba 

Kamil, Gaszka Daniel. Nauczyciel: Łukasz Wojaczek 

WYNIKI ZAWODY POWIATOWE 

SP Świerklany : SP Jejkowice 6:4 

SP Jejkowice : SP Gaszowice 2:8 

SP Świerklany : SP Gaszowice 1:2 

WYNIKI ZAWODY REJONOWE 

SP Gaszowice : SP Rudy 2:3 

SP3 Leszczyny : SP Rudnik 3:4 

Mecz o 3 miejsce 

SP Gaszowice : SP3 Leszczyny 0:2 

Finał 

SP Rudy : SP Rudnik 2:1          ŁW 

Mini piłka SP Gaszowice III Turniej tenisa stołowego 

Kolejne zmiany przy usuwaniu drzew 
11 maja br. sejm uchwalił zmiany w ustawie o ochronie 

przyrody, aktualnie ustawa ta  czeka jeszcze na podpis 

prezydenta i publikację. Najważniejsza wprowadzana 

zmiana dotyczy obowiązku zgłaszania Wójtowi Gminy 

wycinki drzew. Obszerny  artykuł dotyczący zmian za-

mieścimy w kolejnym numerze Informatora, już po 

wejściu w życie ustawy.         UG 
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Czerwiec na czernickim zamku: 

- 15.06.2017 r. – VI Piknik Historyczny w ramach któ-

rego odbędzie się: 

IV czernicki bieg uliczny (zapisy do 29 maja, szczegóły 

na www.sdlspichlerz.pl), oraz III bieg dziecięcy. 

- Galeria Jednego Obrazu, Kawiarnia Rothówka, 

wstęp wolny. 

- 25.06.2017 r., Teatralne Wieczorynki dla małych i 

Dużych, bilety do nabycia w kawiarni Rothówka. 

Biesiada w Piecach 

We wtorek 16 maja 2017 r., odbyła się Biesiada 

zorganizowana przez Panią Ilonę Sklarek – Radną 

Sołectwa Piece, działającą w ramach Stowarzysze-

nia „Iskra”. Uroczystość zlokalizowana została  

w Domu Przyjęć „Ewa” w Piecach. Swoją obecno-

ścią imprezę umiliła Pani Janina Chlebik–Turek – 

Dyrektor Rydułtowskiego Centrum Kultury, Jerzy 

Ciurlok - felietonista i prezenter radiowy, zespół 

„Śląsk”, a także znani i lubiani propagatorzy kultu-

ry śląskiej. Biesiada przebiegła w miłej i radosnej 

atmosferze. Biesiada jest jednym z elementów 

projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Iskra”. Projekt polega na wprowadzeniu miesz-

kańców wsi Piece w tematykę wiedzy dotyczącej 

ich „małej ojczyzny”. Sprzyja poszerzeniu horyzon-
tów myślowych, rozwija zainteresowania, pozwala 

twórczo spojrzeć na poruszaną problematykę 

dziejów śląskości, zachęcając jednocześnie do od-

krywania własnych korzeni oraz lokalnych tradycji 

i zwyczajów. Poniżej zamieszczamy fotorelację. 

Gimnazjum w Piecach ogłasza  

Nabór do klasy VII o profilu sportowym  

w roku szkolnym 2017/18 

Test sprawnościowy dla uczniów klas szó-

stych, którzy chcą się uczyć w klasie o profilu 

sportowym odbędzie się 6 czerwca br. o go-

dzinie 15.00 w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej 

w Piecach. 

Regulamin naboru dostępny jest na stronie 

internetowej: www.gimnazjumwpiecach.pl 

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ  

DOWODU OSOBISTEGO!  

Urząd Gminy Gaszowice przypomina o obowiązku 

wymiany dowodu osobistego przed upływem terminu 

jego ważności. Termin oczekiwania na nowy doku-

ment to cztery tygodnie. 


