
Szanowni Mieszkańcy, 

tegoroczna wiosna na pewno 
zostanie w naszej pamięci. 
Fatalna pogoda, duże opady 
deszczu to warunki jakich 
nie pamiętają najstarsi 
mieszkańcy. Było tak nie 
tylko u nas, ale dotknęło to 
prawie cały kraj. Nasza Gmi-
na na szczęście nie jest nara-
żona na skutki powodzi. Lo-
kalne podtopienia to także 
czasami efekt nieprzemyśla-
nej działalności niektórych 
mieszkańców. Zasypywanie 
przydrożnych rowów, pod-
noszenie poziomu działek, to 
skutkuje zmianami hydro-
technicznymi, brak konser-
wacji rowów na prywatnych 
posesjach spowodowało, że 
kilka budynków uległo pod-
topieniu. Wysoki poziom 
wód gruntowych spowodo-
wał zalanie w kilkudziesię-
ciu budynkach piwnic. Sytu-
acji naszej Gminy jednak nie 
można porównywać ze szko-
dami w rejonie dorzecza 
Wisły czy Odry. W tym 
miejscu należy serdecznie 
podziękować naszym straża-
kom z OSP. To oni ratowali 
mienie naszych mieszkań-
ców, udzielali wszelkiej po-
mocy osobom zagrożonym. 
Co było złego minęło, nad-
chodzi lato, zbliżają się upra-
gnione przez uczniów waka-
cje. Zwracam się z apelem 
do rodziców, dziadków o 
baczniejszą uwagę na swoje 

pociechy w tym wolnym 
czasie. Sprawmy wszyscy, 
aby okres wakacyjny był w 
naszej gminie czasem bez-
piecznym. Szkoły, sołec-
twa, komisja antyalkoholo-
wa, ZHP będą organizowa-
ły wiele atrakcyjnych form 
spędzania czasu. Funkcjo-
nuje boisko ORLIK 2012, 
skate park. Zachęcajmy 
nasze pociechy do udziału 
w tych imprezach. Fatalna 
pogoda sprawiła, że są pew-
ne opóźnienia w realizacji 
zadań inwestycyjnych. Jed-
nak pewne prace już wyko-
nano lub w najbliższym 
czasie się rozpoczną. Po-
wstaje odcinek chodnika w 
Łukowie Śl., utwardzono 
odcinki dróg gruntowych w 
Czernicy i Łukowie Śl., 
buduje się odcinki wodocią-
gu, rozpoczynamy budowę 
kolejnego odcinka kanaliza-
cji w rejonie ul. Wiejskiej. 
Są zaplanowane roboty 
remontowo – modernizacyj-
ne w szkołach. Na wakacyj-
ny okres życzę wszystkim 
mieszkańcom, naszym go-
ściom miłego spędzania 
czasu w naszej gminie. 
Sprawmy, aby okres waka-
cyjno – urlopowy pozwolił 
nam nabrać sił do dalszej 
pracy i nauki. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gaszowice 

Andrzej Kowalczyk 

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY CZERWIEC 2010, NUMER 6 (54) 

Na zdjęciach, od góry: 1 - Minister rozwoju regionalne-
go Adam Ździebło wraz z Wójtem Andrzejem Kowalczy-
kiem otwierają Turniej Sołecki; 2 - turniej sołecki, sołtysi 
z nagrodami po konkursie rzutów piłką do kosza; 3 - tur-
niej sołecki, publiczność dopingująca swoje drużyny. 
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WOLNE MIEJSCA W PROGRAMIE OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY GASZOWICE - 

ROK 2010 

Urząd Gminy Gaszowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska w Katowicach informują,  że w bieżącym 
roku można jeszcze skorzystać z dotacji do wymiany kotłów 
centralnego ogrzewania i montażu kolektorów słonecznych. 

Wszystkie osoby zdecydowane na udział w 2010 roku w 
„Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 
Gaszowice” prosimy o wypełnienie właściwych  
wniosków i złożenie w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rozwoju Gminy, Gminnym Centrum Informacji  Urzędu 
Gminy Gaszowice (pokój Nr 03).  

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2010r.  

Wzory wniosków zgłaszających uczestnictwo w Programach 
dostępne są w Urzędzie Gminy Gaszowice w Referacie 
Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej: 
www.gaszowice.pl.  

W ramach Programu wysokość dotacji wynosić będzie 50% 
nakładów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż: 

-4.934,88 zł w przypadku wymiany wyeksploatowanego 
kotła na nowoczesny ekologiczny kocioł węglowy z podaj-
nikiem retortowym lub tłokowym opalany miałem lub eko-
groszkiem; 

-5.000,00 zł w przypadku montażu kolektorów słonecznych. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach organizuje  
w dniu 17 lipca 2010 r. 

 
WYCIECZKĘ  DO   SANDOMIERZA 

 
W programie wycieczki: zwiedzanie Sandomierza śladami ojca  

Mateusza, zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim, pobyt 
w europejskiej stolicy bajki – Pacanowie. 

Wyjazd godz. 5.00 z parkingu przy OKiSie 
Koszt: 50  zł od osoby 

Zapisy w kawiarni Ośrodka Kultury  
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  CHĘTNYCH 

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ  

ODBĘDĄ SIĘ 20 CZERWCA BR. (NIEDZIELA). 
LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ OD GODZ. 6.00 DO 20.00. 

Siedziby obwodowych komisji wyborczych: 

Sołectwo Gaszowice: OKW nr  1 – Ośrodek Kultury i Spor-
tu, ul.Rydułtowska 7, Gaszowice. 

Sołectwo Piece: OKW nr 2 – Gimnazjum, ul.Rydułtowska 9, 
Piece. 

Sołectwo Szczerbice: OKW nr 3 – Szkoła Podstawowa, 
ul.Szkolna 6 , Szczerbice. 

Sołectwa Czernica i Łuków Śląski: OKW nr 4 – Szkoła 
Podstawowa, (UWAGA ZMIANA:  lokal wyborczy zlokali-
zowany jest na hali gimnastycznej), ul.Wolności 43, Czerni-
ca. 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ROWÓW 

Obfite opady deszczu powodują, że coraz częściej po-
jawiają się problemy z drożnością urządzeń odwadnia-
jących tj. rowów melioracyjnych, cieków wodnych. 
Przypominamy, że za stan rowów melioracyjnych od-
powiadają właściciele nieruchomości na terenie któ-
rych znajduje się dane urządzenie. 

ZAPROSZENIE 
W ramach organizowanej akcji bezpłatnych badań słuchu 
serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Gaszowice na 
badanie, które odbędzie się następujących terminach: 

- 29.06.2010 (wtorek) Szczerbice, Szkoła Podstawowa w godz.9-13; 

- 1.07.2010 (czwartek) Gaszowice, OKiS w godz.9-13; 

- 2.07.2010 (piątek) Piece, Świetlica Środowiskowa w godz.9-13; 

- 8.07.2010 (czwartek) Łuków Śląski, remiza OSP w godz.9-13; 

- 9.07.2010 (piątek) Czernica, „Zameczek” w godz.9-13. 

KOSZENIE OBOWIĄZKOWE 

Przypominamy właścicielom gruntów na terenie gminy 
o obowiązku porządkowania nieruchomości poprzez 
jej wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi itp.. 

Straż Gminna ma możliwość sprawdzenia czy w/w 
obowiązki są wykonywane, a osoby które nie wykonu-
ją czynności określonych w Uchwale Rady Gminy 
podlegają karze grzywny.  
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Turniej sołecki zorganizo-
wany został przez Urząd 
Gminy przy współudziale 
OSP oraz KGW z Łukowa 
Śląskiego. W dniu 13.06.br. 
na terenie rekreacyjnym 
przy  rywalizowali ze sobą 
reprezentanci wszystkich 
naszych sołectw. Uroczy-
stego otwarcia zawodów 
dokonał pochodzący z na-
szego regionu minister roz-
woju regionalnego - Adam 
Ździebło. Emocje towarzy-
szyły wszystkim uczestni-
kom, jak również i ich ro-
dzinom, które dopingowały 
ich do walki. W programie 
sportowym brali udział 
dorośli, młodzież i dzieci. 
Atrakcją był pokaz wbija-
nia gwoździ przez 3 – let-
niego Pawła Widawskiego 
ze Szczerbic. 

Uczestnicy startowali w 
następujących konkuren-
cjach: 

- przeciąganie liny; 

- plażowa piłka siatkowa; 

- skrobanie ziemniaków; 

- wbijanie gwoździ; 

- sztafeta rodzinna; 

- rzut piłką do kosza; 

- przecinanie drewnianego 
klocka; 

- paintball; 

- hydronetka. 

W klasyfikacji ogólnej dru-
żyny zajęły następujące 
miejsca: 

- I miejsce – drużyna z so-
łectwa Szczerbice – 70 pkt. 

- II miejsce – drużyna z 

 1 maja w szczerbickiej para-
fii pojawił się nowy pro-
boszcz ks. Henryk Kieras. 
Dekretem arcybiskupa Da-
miana Zimonia został miano-
wany następcą zmarłego 

księdza Stefana Doleżycha. 
Ksiądz Kieras urodził się 4 
grudnia 1965 roku w Tar-
nowskich Górach. Święce-
nia kapłańskie przyjął 11 
maja 1991 roku w Katowi-
cach. Wcześniej był wika-
riuszem w kilku parafiach 
m.in. w  Opatrzności Bożej 
w Katowicach – Zawodziu, 
Marii Magdaleny w Ty-
chach, Ducha Świętego w 
Siemianowicach Śląskich – 
Bytkowie,   w Bazylice Św. 
Antoniego w Rybniku a 
także w parafii pw. NMP 
Aniołów w Adamowicach. 
Ksiądz proboszcz gościł w 
Szczerbicach już w 1999 
roku podczas rekolekcji 
przedwizytacyjnych. 

I TURNIEJ SOŁECKI 

sołectwa Gaszowice – 54 
pkt. 

- III miejsce – drużyna z 
sołectwa Łuków Śl. – 52 
pkt. 

- IV miejsce – drużyna z 
sołectwa Czernica – 48 
pkt. 

-V miejsce – drużyna z 
sołectwa Piece – 46 pkt. 

Oprócz drobnych nagród 
dla zwycięzców poszcze-
gólnych konkurencji zwy-
cięska drużyna ze Szczer-
bic wyjedzie na wycieczkę 
autokarową. Część arty-
styczną zapewniły nam 
panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, występy dzieci 
z SP Gaszowice oraz kon-
cert zespołu SINGERS. 

Wszyscy mieszkańcy mieli 
również możliwość uczest-
niczenia w „ZUSCE” zor-
ganizowanej przez OSP 
Łuków Śl. oraz zabawie 
tanecznej. Mamy nadzieję, 
że impreza ta stanie się 
imprezą cykliczną i zaw-
sze będzie dopisywać nam 
wspaniała pogoda i dobre 
humory. Cieszymy się, że 
we wszystkich sołectwach 
było tyle chętnych osób do 
u c z e s t n i c t w a 
w poszczególnych konku-
rencjach.  

Patronat honorowy nad 
imprezą objął Starosta  
Rybnicki Damian Mrowiec 
natomiast patronat medial-
ny sprawował Tygodnik 
Rybnicki. 

Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom I turnieju so-
łeckiego.            

Organizatorzy 

NOWY PROBOSZCZ W SZCZERBICACH 

Ośrodek Kultury w Czernicy serdecznie 
zaprasza  

11.07.2010 na Dni Czernicy 
W programie:  
Rajd Samochodowy od godz. 10.00 ( roz-
danie nagród godz. 16.00); 
Występy zespołów Ośrodka Kultury;  
 „Kabarecik klauna Tiulka” w wykonaniu 
zespołu „duo-FIX”; 

GWIAZDA WIECZORU   
(muzyka lat 60-tych) 
„CHRZĄSZCZE”; 

Niespodzianka – grupa fire show – 
„CAPOLAVARO”; 

Zabawa taneczna z DJ SEBI  
i wiele atrakcji…. 

      Zapraszamy!!!! 

WAKACYJNE GODZINY PRACY BOISK ORLIK 

Poniedziałek - Piątek : 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 20.00 

Sobota i Niedziela: 16.00 - 20.00 
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 W mijającym roku szkolnym dzieci z grupy 
starszaków, opiekun pani Małgorzata Mizyn, brały 
udział w kilku konkursach plastycznych. Oto prace 
uznane i nagrodzone dyplomami  i cennymi nagroda-
mi: 

Sonia Święty – 1 miejsce w grupie przedszkolnej na 
szczeblu gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegamy pożarom”, 

1  miejsce w grupie przedszkolnej na szczeblu powiato-
wym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegamy pożarom”, 

1 miejsce w grupie przedszkolnej w eliminacjach woje-
wódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegamy pożarom”. 

Tomek Śmietanka  – 2  miejsce w grupie przedszkolnej 
na szczeblu gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegamy pożarom”, 

Dyplom w Ogólnopolskim Dziecięcym Konkursie Pla-
stycznym  „Plastuś” .  

Alicja Malcharczyk – 3 miejsce w grupie przedszkolnej 
na szczeblu gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego „Zapobiegamy pożarom”. 

Dyrektor Przedszkola w Czernicy 

PLASTYCZNE SUKCESY NASZYCH WYCHOWANKÓW 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, tak w maju tego roku, gościli-
śmy w naszym gimnazjum uczniów klas VI szkół podstawo-
wych Gminy Gaszowice. 
Podczas „Dnia otwartego” poznali oni działalność szkoły, obej-
rzeli przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez mło-
dzież z Koła bibliotecznego oraz uczestniczyli w zajęciach z 
fizyki, chemii, j. polskiego, muzyki i plastyki, przygotowanych 
przez nauczycieli gimnazjum. 
Szóstoklasistów zapoznano z ofertą zajęć pozalekcyjnych i kół 
zainteresowań działających w naszym gimnazjum. 
W tym dniu odbył się także egzamin z j. angielskiego dla tych 
uczniów, którzy od września chcą podjąć naukę w klasie z do-
datkową godziną tego języka. 

,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 

W miesiącu kwietniu został zrealizowany Przedszkolny 
Program Edukacji Antynikotynowej pt.: ,,Czyste po-
wietrze wokół nas’’ dla dzieci i rodziców. Koordynato-
rem programu została pani Małgorzata Mizyn, która 
przeprowadziła zajęcia otwarte dla rodziców dnia 29 
kwietnia. Na zajęciach tych podpisano kontrakt – obiet-
nicę NIE PAL PRZY MNIE oraz poinformowano ro-
dziców o skutkach biernego i czynnego palenia. 

Program został oparty na cyklu pięciu zajęć dydaktycz-
nych , których treści zostały połączone z tematyką eko-
logiczną i doskonałe się uzupełniały. W ramach progra-
mu rozdano ulotki oraz jak i wykonano zdjęcia z zajęć 
otwartych, natomiast prace plastyczne urozmaiciły ga-
zetkę tematyczną przedszkola. 

W przyszłym roku program będzie kontynuowany       
w kolejnej edycji. 

Dyrektor Przedszkola w Czernicy 

„WITAMY W GIMNAZJUM” 

WYJAZD NA WYSTAWĘ 

Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbice organizuje wy-
jazd do Mikołowa Śmiłowic na wystawę ogrodniczo – 
rolniczą w dniu 27.06.2010 r. (niedziela), wyjazd          
o godz. 08:30 spod budynku OSP. Koszt 15 zł od oso-
by. Zapisy u pani Janiny Strzelec.  KGW 

SUKCESY INFORMATYCZNE I PLASTYCZNE GIMNAZJALISTÓW 

Miło donieść, że drużyna Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej          
w Piecach zajęła 3 miejsce w III Międzynarodowym  Konkur-
sie Informatycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół 
Technicznych nr 1 i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Ryb-
niku. Drużyna składała się z Artura Wypchoła i Dariusza Dam-
ka (klasa 2b). Praca polegała na utworzeniu strony internetowej 
na temat: „Energia – jej źródła i wytwarzanie”.  

Laureatem ogólnopolskiego konkursu internetowego 
„Poznawaj Polskę 2010”  został Jakub Widawski (klasa 2c). 

Uczniowie gimnazjum przygotowali prace na kilka konkursów 
plastycznych. Aldona Postawka (klasa 1b) otrzymała nagrodę 
w XVII Plastycznym Konkursie Ekologicznym pt.: „Ocalić od 
zapomnienia”. Patrycja Staniek zdobyła I miejsce w konkursie 
regionalnym pt. :  „Zapomniane zabytki 2010”  
w kategorii praca plastyczna. W kategorii „Reportaż fotogra-
ficzny” II miejsce zajął Aleksander  Kucharski (za album o 
Czernicy), zaś wyróżnienie otrzymała Katarzyna Nowak 
(album Krzyże pokutne). Zespołowo wyróżnienie otrzymały 
następujące uczennice: Anna Psik, Anna Luleczko, Andżelika 
Pojda, Michalina Mielimonka, Iwona Oleś. Wykonały album 
prezentujący zabytki Górnośląskiego Parku Etnograficznego w 
Chorzowie.         Anna Babiak 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 

Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od 
czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym sa-
mym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co     
w innych państwach członkowskich UE. Dane zebrane            
w spisie rolnym: pozwolą na analizę zmian polskiego rolnic-
twa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich 
z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, 
w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod 
produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 201-
1r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. sta-
rzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrud-
nienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rol-
nictwa na środowisko. 

W dniach od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2010r. odbędzie się 
obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi 
będą weryfikować informacje o gospodarstwach rolnych 
zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych. 
Rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu          
8 września 2010r. i zakończą w dniu 31 października 2010r. 



Z KALENDARZA WÓJTA 
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W maju i czerwcu 2010r. Wójt Gminy Gaszowice Andrzej Kowal-
czyk brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach: 

26 maja  - Walne Zgromadzenie PWiK Rybnik; 

27 maja - Piknik Rodzin Zastępczych na terenie OK Zameczek; 

29 maja - festyny szkolne i przedszkolne w Szczerbicach i Gaszowi-
cach; 

31 maja - Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Gmin Górniczych 
w Mikołowie; 

7 czerwca - spotkanie robocze z sołtysami; 

7 czerwca - konferencja nt „Innowacji w gospodarce” w Rybniku; 

9 czerwca - konferencja nt. „Narzędzi rynku kapitałowego w finan-
sowaniu deficytu JST – emisja obligacji z wykorzystaniem CATA-
LYST” w Radlinie; 

11 czerwca - Gala rozdania „NARCYZÓW” w Rybniku; 

13 czerwca - I Turniej Sołecki w Łukowie Śląskim; 

14 czerwca - posiedzenie Związku Subregionu Zachodniego w Czer-
nicy; 

15 czerwca - spotkanie z młodymi sportowcami z terenu Gminy 
Gaszowice ich rodzicami i trenerami. 

Na zdjęciach z ostatniej strony, od góry z lewej: 1 - laureaci konkursu 
informatycznego z Gimnazjum w Piecach; 2 - dni otwarte w Gimnazjum;    
3 - dni otwarte w Gimnazjum, 4 - dni otwarte w Gimnazjum. Prawa strona 
od góry: 5 - turniej sołecki, obieranie ziemniaków; 6 - turniej sołecki, 
wbijanie gwoździ; 7 - turniej sołecki, siatkarze plażowi: 8 - turniej sołecki, 
przecinanie drewnianego klocka. 

MOC SPORTOWYCH EMOCJI W BĘDZINIE 

Znamy już dwie drużyny, które jako pierwsze zakwalifikowały się 
do etapu ogólnopolskiego I edycji Ligi Małych Mistrzów. 

11 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Spor-
towej 4 w Będzinie odbył się turniej finałowy Ligi Małych Mistrzów 
Województwa Śląskiego. Żar sportowych emocji podgrzewała wizja 
nagrody głównej, którą dzięki firmie Fiat Auto Poland jest wyjazd 
zwycięskiej drużyny na tydzień do Akademii Piłkarskiej Juventusu 
Turyn. Do rywalizacji o prawo reprezentowania Województwa Ślą-
skiego przystąpiło sześć drużyn: PKS Olimpijczyk Gilowice, 
Pszczyna Jankowice SP 15, SP 12 Dąbrowa Górnicza, Szkoła Pod-
stawowa Czernica, Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie oraz Ze-
spół Szkół nr 3 Mikołów LKS 45 Bujaków. 

Turniej rozpoczął się losowaniem grup, po czym przy dźwiękach 
hymnu Ligi Małych Mistrzów, skomponowanego przez Pana Macie-
ja Aleksandrowicza, nastąpiła prezentacja drużyn. W pierwszej czę-
ści turnieju drużyny w dwóch grupach rywalizowały o prawo gry w 
półfinale. Awans wywalczyły cztery drużyny z: Będzina, Czernicy, 
Mikołowa i Pszczyny. Po niezwykle zaciętych pojedynkach półfina-
łowych w finale spotkały się drużyny z Czernicy i Pszczyny. W tym 
momencie wiadomo już było że to one reprezentować będą Woje-
wództwo Śląskie w fazie ogólnopolskiej Ligi Małych Mistrzów.  
Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju zajęła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Czernicy, wygrywając mecz finałowy       
z drużyną Pszczyna Jankowice SP 15 4:2. Trzecie miejsce zajęła 
drużyna gospodarzy z Będzina pokonując zespół z Mikołowa 7:1. W 
meczu o piąte miejsce po niezwykle wyrównanej walce zwyciężyła 
drużyna z Gilowic pokonując drużynę z Dąbrowy Górniczej 4:3. 

Turniej zakończył się wręczeniem pucharów i nagród rzeczowych, 
dwie najlepsze drużyny zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskie-
go Ligi Małych Mistrzów, który rozpocznie się we wrześniu. Dzięki 
sponsorowi głównemu, firmie Fiat Auto Poland dwie najlepsze dru-
żyny otrzymały komplety piłkarskich strojów sportowych (koszulki, 
spodenki, getry). Gminy z których wywodzą się dwie najlepsze 
drużyny otrzymały od firmy Sport-Transfer, sponsora wspierającego 
Ligi Małych Mistrzów certyfikaty uprawniające do zakupu sprzętu 
sportowego z atrakcyjną bonifikatą. 

Kolejni zwycięzcy finałów wojewódzkich zostaną wyłonieni do 
końca czerwca, by we wrześniu walczyć w etapie ogólnopolskim       
I edycji Ligi Małych Mistrzów. 

Skład reprezentacji SP Czernica stanowili: Łukasz Newe (kapitan, 
strzelec 9-ciu bramek), Łukasz Krakowczyk (nap. 7 bramek), Radek 
Olszyna (nap. Bramki), Ramon Durczok (nap. 1 bramka), Denis 
Czekała (obr.), Tomasz Tytko (obr.), Marcin Roskosz (obr.), Klon 
Daniel (obr.), Klon Dawid (obr.), Folmert Adrian (nap.), Czekała 
Kamil (obr.) Marek Musioł (obr.) , Daniel Choroba (tytuł najlepsze-
go bramkarza, strzelec 1 bramki), Paweł Kowalski (br.). Uczniów 
przygotowała Zenobia Mrozek. 

www.orliki.pl 

I POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ      
DZIEWCZĄT „FEMINA CUP 2010” 

We wtorek 2 czerwca br. na „ Orliku 2012” w Lyskach odbył się    
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT FEMINA CUP 2010,    
w którym wystąpiły gimnazja ze Świerklan, Pieców oraz dwie 
drużyny z Lysek. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. 
Wyniki poszczególnych meczy : Lyski I – Lyski II 7:0, Piece – 
Świerklany 3:2, Świerklany – Lyski I 4:1, Piece – Lyski II 4:0, 
Świerklany – Lyski II 6:0, Lyski I – Piece 3:3. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce - Piece 7 pkt; II miejsce Świerkla-
ny   6 pkt; III miejsce Lyski I 4 pkt; IV miejsce Lyski II 0 pkt. 

Drużyna Gimnazjum w Piecach wystąpiła w następującym skła-
dzie : D.Ulbrych – bramkarz, K.Syrek – „król strzelców”, 
S.Salwiczek, M.Gaszka, M.Majer, A.Klimek, O.Gliwa, D.Król, 
P.Bizoń, A.Pojda, M.Podhorodyńska. Opiekunem zwycięskiej 
drużyny była mgr I.Wolnik 
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