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NIE ZAPOMNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: 

- świadczeń wychowawczych (500+) na okres 2019/2021; 

- świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020; 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020 ; 

- świadczeń z programu Dobry Start (program 300+); 

można składać od 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu telein-

formatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościo-

wo-kredytowych (świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną). 

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o powyższe świadczenia można również pobierać i składać 

w formie papierowej w siedzibie OPS w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 1. 

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wycho-

wawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez 

względu na dochody uzyskiwa-

ne przez rodzinę (w przypad-

ku złożenia wniosku w okresie 

od dnia 01.07.2019r. do 

30.09.2019r. prawo do świad-

czenia wychowawczego na 

pierwsze dziecko zostanie 

ustalone od 01.07.2019r.) 

  

Świadczenie „Dobry Start” 

przysługuje raz w roku do 

ukończenia 20 roku życia a w 

przypadku os. niepełnospraw-

nych do ukończenia 24 roku 

życia. Wnioski można składać 

o d  0 1 . 0 8 . 2 0 1 9 r .  d o 

30.11.2019r. w siedzibie tutej-

szego Ośrodka, a od 01-

.07.2019r. drogą elektro-

niczną. 

Wsparcie z programu ”Dobry 

Start” przysługuje wyłącznie 

dzieciom uczącym się w szko-

le. Program nie obejmuje dzie-

ci realizujących przygotowanie 

przedszkolne, dzieci rozpoczy-

nających rok szkolny w szkole 

policealnej oraz w szkole dla 

dorosłych. 

 Nie czekaj w kolejce – złóż 

wniosek on-line! 

OPS 

Osoby zainteresowane wymia-

ną „kotła” z możliwością otrzy-

mania dotacji z budżetu gminy 

w latach 2020-2022, w dalszym 

ciągu zachęcamy do wypełnie-

nia ankiety PONE i dostarcze-

nia jej do Urzędu Gminy Ga-

szowice. 

PLANUJESZ WYMIANĘ 

KOTŁA? ZŁÓŻ ANKIETĘ 

Przypominamy, że 20 czerw-

ca minął termin wnoszenia 

kwartalnej opłaty za gospo-

darowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe doko-

nywanie płatności. 

XX Dożynki  
Województwa Śląskiego 

Łuków Śląski 
Gmina Gaszowice 
25 sierpnia 2019 r. 
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20 maja uczniowie klas piątych ze Szko-

ły Podstawowej im. H.M. Góreckiego w 

Czernicy wraz z opiekunami p. Zenobią 

Mrozek, p. Iloną Paluch, p. Klaudią Do-

leżych i p. Beatą Wawoczny-Kloc, ko-

rzystając z pięknej pogody,  wybrały się 

na pieszą wędrówkę po Beskidach. Au-

tokar dowiózł uczestników wycieczki 

do Ustronia, skąd grupa ruszyła czer-

wonym szlakiem na Równicę (884 

m.n.p.m.). Czerwony szlak prowadzi 

głównie przez las, w dużej części wzdłuż 

wijącej się drogi asfaltowej. Leśna ścież-

ka początkowo nie jest zbyt stroma, ale 

później pojawiają się strome, kamieniste 

odcinki, przez co podejście staje się 

trudniejsze. Po blisko 2 godzinach mar-

szu uczniowie dotarli na szczyt, skąd 

można podziwiać bardzo piękne  widoki 

– Czantorię i malowniczą panoramę 

Beskidu Śląskiego. Na miejscu, oprócz 

delektowania się pięknymi widokami i obcowania z naturą, uczniowie mieli okazję poszaleć na torze saneczkowym. Zejście z 

Równicy również okazało się nie lada wyzwaniem, gdyż trasa okazała się stroma i kamienista.  Wycieczkę bez wątpliwości moż-

na zaliczyć do bardzo udanych, a uczniowie mogą być z siebie bardzo dumni! 

Warto wspomnieć, że wycieczka została zainicjowana i dofinansowana ze środków Stowarzyszenia „Olimp” działającego przy 

Szkole Podstawowej w Czernicy.           SP Czernica 

WYCIECZKA NA RÓWNICĘ 

Sonia Święty, uczennica klasy trzeciej gimnazjum w Szkole 

Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach już po raz trzeci 

zajęła pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Recytator-

skim dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów MAŁY OKR 2019 

w Czerwionce-Leszczynach. Ten wynik dał jej możliwość za-

kwalifikowania się do etapu regionalnego. Sonia prezentowała 

swoje umiejętności w Teatrze Korez w Katowicach i otrzy-

mała wyróżnienie. Jest to duże osiągnięcie, gdyż w konkursie 

brało udział czterdzieści osób z regionu Śląska, a jury oceniało 

recytację utworu poetyckiego i fragmentu prozy. Konkurs 

recytatorski służy pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, 

rozbudzaniu wśród młodzieży zainteresowań sztuką recytacji. 

Udział w eliminacjach jest też pretekstem do poznawania po-

ezji i prozy. Gratulujemy Soni i życzymy kolejnych sukcesów 

artystycznych już w liceum.         opiekun, Beata Małek 

SUKCESY RECYTATORSKIE  

W niedzielny poranek, 16 czerwca br. o 5:00 rano 

wyruszyliśmy z Pieców na wycieczkę do Sandomierza. 

W Baranowie Sandomierskim zobaczyliśmy Zamek, 

najpiękniejszą i najcenniejszą dawną rezydencję ma-

gnacką. Kiedy dojechaliśmy do Sandomierza zwiedzanie 

rozpoczęliśmy od Bramy Opatowskiej z cudownym 

widokiem na okolice, przez Furtę Dominikańską zwaną 

uchem igielnym weszliśmy do pięknego miasta. Histo-

ryczny Sandomierz bywa nazywany „Małym Rzymem”, 

a to dlatego, że podobnie, jak włoska stolica, ulokował 

się na 7 wzgórzach, a ponadto pod obydwoma miastami ciągną się tajemnicze, podziemne korytarze. Przeszliśmy podziemną trasą 

turystyczną znajdującą się pod Starym Miastem. Również niezwykłą atrakcją był Wąwóz Królowej Jadwigi. Nie sposób opisać słowami 

atmosferę i klimat Sandomierza, każdy powinien zobaczyć  miasteczko Ojca Mateusza. Dziękuję wszystkim fantastycznym ludziom 

którzy ten dzień spędzili razem.                    Gabriela Oślizło 

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA  
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Uwaga dotycząca wszystkich harmonogramów. Pojemniki należy wystawić w dniu wywozu przed godziną 

6.00. W razie wystąpienia dużej ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym. 

Odpady zbierane selektywnie odbierane są raz w miesiącu zgodnie z  harmonogramem dla danej miejscowości. 

Wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych, przypomina-

my, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych do-

stępne są także w aplikacji ECOHARMONOGRAM. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest dostępna bezpłatnie. Można ją 

pobrać ze sklepów AppStore, Google Play oraz Windows Pho-

ne Store.  Każdy może w prosty sposób zainstalować ją na 

swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, An-

droid lub Windows Phone.            UG 

ECOHARMONOGRAM  

w twoim telefonie 

2 czerwca KGW Szczerbice obchodziło 70-lecie. Nasze koło 

powstało w 1949 r, a na jego czele stanęła Małgorzata Koź-

lik. Był okres kiedy koło liczyło ponad sto osób. Organizowa-

no kursy hodowli bydła, trzody, ochrony lasów, gotowania, 

robótek ręcznych, urządzano pogadanki oraz porady lekarskie 

i kosmetyczne, rozprowadzano pisklęta kur, gęsi, kaczek, sa-

dzonki truskawek, drzew owocowych oraz krzewów. Dbano 

również o kultywowanie regionalnych tradycji śląskich, panie 

uczestniczyły w obrzędach kościelnych i uroczystościach 

gminnych w regionalnych strojach. Przewodniczącymi w trak-

cie naszej 70-letniej działalności były panie: Małgorzata Koźlik, 

Anna Piecowska, Maria Berger, Maria Zwinka, Regina Cieślok, 

Regina Wieczorek, Janina Strzelec od 1990 roku do dziś. 

Od 2012 roku nasze Koło posiada swój własny sztandar, a od 2015 roku, przy kole działa zespół „Szczyrbicko czelodka”. Obec-

nie koło liczy 35 osób. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem do kościoła na uroczystą mszę, po której zaproszeni goście 

udali się do sali OSP Szczerbice na poczęstunek. Spotkanie umilił nam występ zespołu  ''SZCZYRBICKO CZELODKA'', 

a przepyszny poczęstunek przygotowały panie z KGW.                 KGW 

70-LEC IE KGW SZCZERBICE 

Silesian Sanda Club ma zaszczyt poinformować, iż nasz zawodnik 

jako reprezentant Polski wziął udział w 5 Mistrzostwach Europy 

Kung Fu w Moskwie, które odbyły się w dniach 23-30.04.2019. 

Krzysztof Kubek startował w konkurencji walk, w drodze do finału pokonał bardzo mocnych zawodników z Azerbejdżanu oraz 

Turcji, niestety w finale musiał uznać wyższość Rosjanina który wygrał całą kategorię. 

Z Moskwy poza srebrnym medalem Mistrzostw Europy przywiózł sporo doświadczeń. Następnie w dniach 25-26.05. 2019 nasz 

klub wystartował w jubileuszowych  XXV Mistrzostwach  Polski Wu-Shu. Nasi zawodnicy startujący w konkurencji walk Qing-

da zdobyli następujące medale: Ewelina Grolik - srebro, Mateusz Grzybek - srebro, Krzysztof Kubek - złoto.              SSC 

SREBRO MISTRZOSTW EUROPY 
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DZIEŃ DZIECKA W GASZOWICKIE J SZKOLE  
Przepiękna pogoda i radosna atmosfera towarzyszyły tegorocznym  

obchodom Dnia Dziecka. Gościliśmy w szkole: Pana Pawła Bugdola -  
Wójta Gminy Gaszowice, Panią Karinę Stępień – Pełnomocnika 

Wójta ds. Infrastruktury, Pana Krzysztofa Lorka – Przewodniczące-
go Rady Gminy Gaszowice, Pana Joachima Jezuska – Sołtysa wsi Ga-

szowice, Pana Wojciecha Zimnego -  kierownika ZOK Gminy Ga-
szowice oraz Panie: Katarzynę Mańka i Adelajdę Zapała z Rady  Ro-

dziców naszej szkoły. Z okazji Dnia Dziecka dokonano otwarcia 
trzech nowych obiektów znajdujących się w podwórzu szkolnym: 

Parku Przyjaciół, parkingu rowerowego oraz gier chodnikowych. 
Goście obdarowali uczniów słodyczami, a Rada Rodziców zakupiła 

lody. Po oficjalnych uroczystościach  przyszedł czas na  gry i zabawy. 

Od września uczniowie klasy Va wraz z nauczycielką 

języka angielskiego Alicją Borkowską realizowali mię-

dzynarodowy projekt w ramach Europejskiej Współ-

pracy Szkół  eTwinning.  Projekt nosił tytuł "The 

Cubs" czyli małe dzikie zwierzątka. Naszymi partnera-

mi były szkoły z Turcji, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, 

Włoch oraz Ukrainy.  

Celem współpracy było rozwijanie umiejętności języ-

kowych przy użyciu technologii informacyjno - komu-

nikacyjnych w kreatywny sposób. Projekt został po-

dzielony na 6 kapsuł. Nauczyciele biorący udział w 

projekcie zostali podzieleni na 4 grupy i przygotowali 

materiały do pierwszych czterech kapsuł. W każdej 

kapsule uczniowie rozwijali angielskie słownictwo za pomocą interaktywnych ćwiczeń. Wykonywali zadania plastyczne i pisem-

ne. Tworzyli muzykę. Każdą kapsułę kończyły zadania oceniające. Tematyka kapsuł to: Who are we?, Countries and Nationali-

ties, Hobbies, My Day, Learning Other Cultures, Sharing Cultural Values. W ostatniej kapsule uczniowie zostali podzieleni na 3 

międzynarodowe grupy tworząc wspólnie obrazki i czatując ze sobą. Ostatnia faza projektu to rozpowszechnienie efektów 

końcowych. Materialne rezultaty współpracy to kilka ebooków o bohaterach oraz komiksy o codziennych czynnościach, galeria 

i magazyn projektu oraz ilustracje przedstawiające logo projektu z flagami państw partnerów, ogród, ocean i piknik. 

Dzięki całorocznej współpracy uczniowie klasy Va podnieśli swoje kompetencje językowe i informatyczne, nawiązali nowe zna-

jomości i poznali kulturę krajów partnerskich.    szkolny koordynator projektów eTwinning, Alicja Borkowska 

E-TWINNING  W ZSP SZ CZERBICE 

10 maja 2019 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ga-

szowicach miała przyjemność gościć uczniów wraz z Panią Dyrek-

tor Ludmilą Večerkovą i przedstawicielem Grona Pedagogicznego   

Zdeňką Komůrkovą z czeskiej szkoły: Základní škola Františka For-

mana Ostrawa-Dubina.  Zaplanowana wizyta odbyła się w ramach 

przygotowań do wspólnego projektu polsko-czeskiego pod nazwą 

„Spotkania z górnictwem”, do którego nasza szkoła przymierza się 

w niedalekiej przyszłości. Delegacja czeska została także tego dnia 

uroczyście przyjęta przez władze naszej gminy, które zadbały, by 

nasi goście czuli się wyróżnieni. Obecność naszych czeskich przyja-

ciół dodatkowo zbiegła się z wizytą Pana Krzysztofa Banasia, który poprowadził dla nas tego dnia tak zwaną żywą lekcję histor ii, 

podczas której uczniowie z Czech zapoznali się również z ceremoniałem Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. 

Pragnąc pokazać uczniom z Ostrawy piękno naszego regionu, zorganizowaliśmy dla nich krótką wycieczkę po Rybniku. Niezwy-

kle miłym akcentem tej części imprezy była wizyta w Starostwie Powiatowym, podczas której Czesi zapoznali się z historią mia-

sta oraz zostali obdarowani pamiątkowymi gadżetami. 

Miłym akcentem kończącym naszą partnerską wizytę z delegacją czeską stał się wspólny obiad, podczas którego mogliśmy po-

rozmawiać o polskich i czeskich tradycjach oraz zaplanować wspólne działania na najbliższy czas. Mamy nadzieję,  że nasza 

współpraca ze szkołą z Ostrawy będzie twórcza i pozwoli naszym uczniom zrealizować wiele pięknych projektów. Da także 

możliwość integracji w obszarze kulturotwórczym.                   SP Gaszowice 

WIZYTA CZECHÓW W GAS ZOWICACH 
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Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie uczniów, którzy 28.05.19r 

reprezentowali naszą szkołę w Finale Wojewódzkim w Tenisie Stołowym w 

Mysłowicach. Drużyna w składzie: Rafał Ogon, Rafał Grzenik i Łukasz Grzenik 

ponownie pokazała ducha walki i stanęła na wysokości zadania. Nasi uczniowie 

mocno zmotywowani pokazali na co ich stać zdobywając wicemistrzostwo w 

Województwie Śląskim. 

Zawody były zorganizowane w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sporto-

wego. Patrząc na całość tego turnieju, był to już jego 4 etap. Na początku chło-

paki rozpoczęły zmagania od zawodów Powiatowych – w Piecach, potem przy-

szedł czas na Rejony - w Raciborzu, Półfinał Województwa - w Ligocie i w 

końcu pojechaliśmy na Finały do Mysłowic. W końcowej rywalizacji prawo 

startu miało osiem najlepszych drużyn chłopców wyłonionych podczas czterech 

półfinałów wojewódzkich. 

W całych Igrzyskach udział wzięło ponad 100 szkół, więc tym bardziej należą 

się słowa uznania dla drużyny. Ponadto chłopaki przeszli do historii szkoły, gdyż 

nigdy wcześniej żadna drużyna nie uzyskała tak  wysokiego osiągnięcia. Panowie 

do samego końca walczyli o najwyższy stopień podium w całej imprezie, ulega-

jąc jedynie drużynie z Tarnowskich Gór. 

Na tak wybitny sukces sportowy złożyło się wiele czynników: ciężka praca, 

zaangażowanie i determinacja samych uczniów oraz chęć poświęcenia wielu 
godzin na przygotowanie się do udziału w poszczególnych fazach konkursu. 

Duże znaczenie odegrały też odpowiednie działania podejmowane przez na-

uczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów. Na podkreślenie zasługuje 

również bardzo dobra współpraca z rodzicami, którzy wspierali swoje pocie-

chy. Gratulujemy młodym tenisistom i życzymy dalszych sukcesów. 

PS. Przy okazji sukcesu chcielibyśmy przypomnieć, iż w Szkole Podstawowej w 

Piecach od ponad roku działa Szkółka Tenisa Stołowego. Zapraszamy chętne 

dzieci i młodzież naszej gminy na zajęcia.        CeziS 

SUKCES TENIS ISTÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECACH 

„NIC NIE ZMIENIA PRZYSZŁOŚCI TAK JAK MARZENIA” 

19 czerwca 2019r. W Szkole Podstawowej im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbyły się uroczy-

stości zakończenia roku szkolnego. O godz. 8.00 pożegnaliśmy ostatni rocznik naszego 

gimnazjum. Łezka w oku zakręciła się nie tylko tegorocznym absolwentom, ale także na-

uczycielom. Pomyśleć że to 20 lat odkąd zabrzmiał pierwszy dzwonek, a tu proszę... ostat-

ni:( 

Jak co roku po części artystycznej wręczono świadectwa, wyróżnienia, nagrody i podzię-

kowania. W tym roku tytuł PRYMUSA ROKU za najwyższą średnią: 5,65  otrzymała Sonia 

Święty. Tytuł NAJLEPSZEGO SPORTOWCA otrzymał Maciej Dudzik. Statuetki otrzymały 

także uczennice Emilia Baron oraz Karolina Malczok za wysokie wyniki zdobyte na egzami-

nie gimnazjalnym. Dyrektor szkoły Pan Mariusz Gawliczek wręczył specjalne podziękowa-

nia Pani Katarzynie Korbel za pracę na rzecz szkoły. Podziękowania otrzymały także 

wszystkie osoby  aktywnie pracujące w Radzie Rodziców. 

Tegoroczne zakończenie roku było historyczne także z innego powodu. O godz. 10.30 

pożegnaliśmy pierwszy rocznik klas ósmych. Tytuł ABSOLWENTA ROKU oraz PRYMU-

SA ROKU otrzymała Klaudia Śmieja za bardzo wysoką średnią oraz bardzo wysoki wynik 

na egzaminie ósmoklasisty. Puchar NAJLEPSZEGO SPORTOWCA w klasie ósmej otrzy-

mał Rafał Ogon. Wysoki wynik na egzaminie ósmoklasisty otrzymały: 

- Kaudia Śmieja za 100% wynik na egzaminie z j. polskiego, 

- Dominika Korbel uzyskała 100 % wynik z matematyki (uczennica uzyskała 97% razem z 3 

egzaminów), 

- Patrycja Mikołajczuk napisała na 100% egzamin z j. angielskiego. 

Nauczyciele podsumowali także pracę w samorządzie uczniowskim oraz szkolnym kole wolontariatu. Listy gratulacyjne otrzy-

mali rodzice wyróżnionych uczniów.  

W tym roku nasi uczniowie zdobyli wysokie miejsca w wielu konkursach i zawodach. Tytuł „Rybnickiego Prymusa 2019” otrzy-

mały tancerki: Emilia Dziuba i Paulina Mularczyk.  

Fotografie z imprezy oraz informacje o sukcesach naszych uczniów znajdują się na stronie sppiece.pl oraz szkolnym fanpage’u.  

Zarówno pierwszy rocznik absolwentów klas ósmych oraz ostatni gimnazjum spotkają się w szkołach ponadpodstawowych. 

Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych oddziałów. Spełniajcie swoje marzenia, pielęgnuj-

cie pasje i zainteresowania! Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych i słonecznych wakacji!        SP Piece 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PIECACH 



W drugiej połowie maja  uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Ziemi Śląskiej w Piecach wraz z opiekunami byli na kolejnej 

wycieczce zagranicznej w ramach projektu „Zwiedzamy stolice 

europejskie”. Tym razem mieliśmy okazję zwiedzić część Ba-

warii i Szwajcarii.  Już pierwszego dnia  zwiedziliśmy stolicę 

Bawarii – Monachium. Spacer po monachijskiej starówce w 

strugach deszczu nie należał do przyjemnych ale mimo to mia-

sto zrobiło na nas duże wrażenie. Następnego dnia zwiedzili-

śmy dwa niezwykle urokliwe szwajcarskie miasteczka: Stein am 

Rhein ze średniowieczną starówką uważaną za jedną z najpięk-

niejszych w całej Szwajcarii oraz Schaffhausen słynące z wielu charakterystycznych zabytkowych kamienic.  Dużą atrakcją był 

wodospad na Renie Rheinfall w miejscowości Neuhausen.  To największy wodospad w Europie pod względem ilości przepływa-

jącej wody. Widok 23-metrowej kaskady z piękną turkusową wodą pozostawił  niezapomniane wrażenie. Trzeciego dnia wy-

braliśmy się do Technoramy mieszczącej się w Winterthur. Jest to naukowe centrum edukacyjne, gdzie na powierzchni 5600 

metrów kwadratowych mieści się ponad 500 stacji eksperymentalnych dzięki którym mogliśmy zapoznać się bliżej z techniką i 

prawami fizyki. Wzięliśmy też udział w dwóch pokazach ciekawie przedstawiających właściwości gazów oraz prądu elektryczne-

go. Jeszcze tego samego dnia zwiedziliśmy stolicę Szwajcarii Berno, które zachwyciło nas  Średniowiecznym Starym Miastem 

wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  oraz licznymi fontannami z figurami z XVI wieku. Kolejny dzień wyciecz-

ki to wyprawa nad jezioro Bodeńskie i zwiedzanie malowniczo położonych nad jego brzegiem miasteczek Konstanz, Meersburg 

oraz Lindau. Ostatnie dwa dni wycieczki przeznaczone były na zamki Ludwika II: Hohenschwangau, gdzie spędził swoje dzieciń-

stwo,  Linderhof – najmniejszy ale podobno najpiękniejszy z jego zamków oraz bajkowy zamek Neuschwanstein wzniesiony na 

szczycie skalistego wzgórza porośniętego lasem, a utrzymany w stylu średniowiecznego zamku rycerskiego. Jednak największą 

atrakcją całej wycieczki był wyjazd kolejką na Zugspitze – najwyższy szczyt Niemiec , gdzie na wysokości prawie 3000 metrów 

mogliśmy podziwiać niezwykłe alpejskie widoki, a także oddać się zabawom na śniegu.  Ostatnim punktem programu wycieczki 

było zwiedzanie stadionu drużyny Bayern Monachium - Alianz Arena, gdzie na co dzień występuje  nasz rodak - Robert Lewan-

dowski. 

Wycieczka była dla wszystkich jej uczestników lekcją geografii, historii,  

a także kultury krajów niemieckojęzycznych.  Wróciliśmy z bagażem wie-

lu nowych doświadczeń oraz wspomnień i już planujemy kolejne wyjazdy. 

Uczniowie i opiekunowie SP Piece 

UCZNIOWIE W BAWARII I SZWAJCAR I I  

Redakcja: Urząd Gminy Gaszowice 

ul.Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 

e-mail: rozwoj@gaszowice.pl 
Str. 8 


