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Na zdjęciach powyżej gminne uroczystości dożynkowe 

w Piecach. /zdjęcia autorstwa Jerzego Kawuloka/. 

DOŻYNKI GMINNE - PIECE 2013 

W pierwszą niedzielę września obchodziliśmy dożynki 

gminne w Piecach. Rozpoczęliśmy je Mszą św. o godz. 

14.00 w kościele w Gaszowicach dziękując Bogu za te-

goroczne zbiory. Gospodarzami dożynek byli państwo 

Renata Bibiela i Aureliusz Wojaczek. Po mszy św. ruszył 

barwny korowód bryczek, wozów i kolorowo ustrojonych 

przyczep KGW oraz koni. Uczestnicy korowodu mogli 

podziwiać pięknie udekorowane obejścia - mieszkańcy 

wykazali duże zaangażowanie w przygotowania mimo, iż 

rano dość mocno padało. Cała impreza dożynkowa odby-

ła sie na boisku sportowym w Piecach  w promieniach 

słońca. Pan Wójt Andrzej Kowalczyk podziękował 

wszystkim rolnikom za ich trud i poświęcenie, którego 

efektem jest nasz codzienny chleb. Na scenie uhonorowa-

ne zostały panie z KGW za ich zaangażowanie i pracę. 

Biesiadę dożynkową wzbogacił występ zespołu 

„Kwaśnica Bawarian Show”.  Do organizacji Dożynek 

Gminnych przyczyniła się praca wielu osób. W tym miej-

scu składam serdeczne podziękowania: Urzędowi Gminy 

Gaszowice, KGW Piece za ciężką prace, za bezgraniczne 

oddanie by wszystko zrobić dobrze, mojej Radzie Solec-

kiej i tym wszystkim na których pomoc zawsze mogę 

liczyć! Dziękuję bardzo serdecznie tym mieszkańcom 

którzy tworzyli te duże dożynkowe dekoracje, wiem jak 

wiele czasu to zajęło (ale naprawdę warto było ponieważ 

efekt wizualny był fantastyczny), hodowcom drobnego 

inwentarza, których ptaki i zwierzaki były niebywałą 

atrakcją dla dzieciaków. Z całego serca dziękuję również 

wszystkim którzy pracowali i bawili się na dożynkach w 

Piecach. 

„Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba 

Żeby mieć na stole na białym obrusie świeży bochen 

chleba”.           Gabrysia Oślizło 
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Dyrekcja i Rada Rodziców Gimnazjum im. Zie-
mi Śląskiej w Piecach, zaprasza na 

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ 

która odbędzie się 30.11.2013 od godziny 
19.00 w całkowicie odnowionym domu przy-
jęć „Pod Trojokiem” w Gaszowicach przy 
ul.Rydułtowskiej 4. 

Koszt: 100 zł/ para. 

W kosztach zabawy: obiad, kawa i ciastko, 
zimna płyta oraz oprawa muzyczna (DJ Arek). 

Zapisy i dodatkowe informacje: sekretariat 
szkoły tel.32/4305519. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Liczba oddziałów, dzieci, uczniów w placówkach 

oświatowych Gminy Gaszowice w roku szkolnym 

2013/2014 

Ponadto: NPP  „Tęczowa Kraina”  - uczęszcza 25 dzie-

ci /3, 4, 5  i 6 latki/.     GZOSiP 

Ośrodek  Kultury i Sportu w Gaszowicach 

zaprasza na 

MARATON  MUZYCZNY 

dnia 09.11.2013 r. [sobota]  

początek 19.00. 

Przygrywać będą zespoły: System, Magnes, 
Fire. 

Bilet wstępu 20,00 zł od osoby, w cenie  bile-
tu kawa.  

Zapisy i kupno biletów w OKiS w godz. od 8 
do 20. 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach  

zaprasza na  

Bal Sylwestrowy 

w dniu 31.12.2013r. początek 19.00  

Cena 220 zł/od pary. Przygrywa DJ Sebi.      
W cenie biletu pełna konsumpcja.  

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury. 
WYJAZD NA ZAKOŃCZENIE LATA 

Na zakończenie wakacji dzieci z zespołów działają-

cych w Ośrodku Kultury w Czernicy  pojechały na 

wycieczkę do  "Miasteczka Twin Pigs - Westerno-

wego Parku Rozrywki" w Żorach. Mimo zmiennej 

pogody wszyscy uczestnicy bawili się świetnie         

i korzystali z wielu dostępnych atrakcji. Wszyst-

kich chętnych zapraszamy do udziału w kółkach 

działających w Ośrodku Kultury.        Zameczek 

Od października br. w Ośrodku Kultury w 

Czernicy rusza cykl spotkań dla KOBIET AK-

TYWNYCH. 

12 października o godz. 15.00 odbędzie się spo-

tkanie z brafitterką, która opowie, jak dobrze do-

brać elementy kobiecej bielizny, aby być zdrową, 

czuć się dobrze i świetnie wyglądać. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Nazwa 

placówki 

Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci/ 

uczniów 

Przedszkole w 

Czernicy 

4 

 

 

100 - razem w tym: 

3 latki -  5 

4 latki - 25 

5 latki - 32 

6 latki – 37 

7 latki – 1 

Przedszkole w 

Gaszowicach 

5 

 

124 - razem w tym: 

3 latki -  1 

4 latki - 34 

5 latki - 53 

6 latki- 36 

RAZEM 

PRZEDSZK

OLA 

9 

 

224– razem w tym: 
3 latki -  6 

4 latki - 59 

5 latki - 85 

6 latki – 73 

7 latki – 1  

Szkoła 

Podstawowa  

w Czernicy 

7 165 

Szkoła 

Podstawowa  

im. Tadeusza 

Kościuszki w 

Gaszowicach 

12 257 

Szkoła 

Podstawowa  

im. Zygmunta 

Biernackiego 

w 

Szczerbicach 

6  

+2 pp 

razem 8 

154 

+35 /oddział 

przedszkolny przy 

SP/ 

189 

Gimnazjum 

im. Ziemi 

Śląskiej w 

Piecach 

9 202 

RAZEM 

SZKOŁY 

34 +2 pp 

raz. 36 

778 

+35 /oddział 

przedszkolny przy 

SP/ 

raz. 813 

ŁĄCZNIE 

SZKOŁY 

I PRZEDSZ

KOLA 

raz. 45 raz. 1037 

 



STR. 3 WRZESIEŃ 2013, NUMER 9 (93) 

w naszych oczach pojawiały się łzy wzruszenia, a ucisk w 

gardle nie pozwalał na wypowiedzenia jakiegokolwiek 

słowa. Wydawałoby się, że wypowiedzenie przez dziecko 

znanego przecież wiersza Brzechwy czy Tuwima jest 

czymś zwykłym i powszechnym, ale w tamtejszych re-

aliach, gdzie przez kilkadziesiąt lat komunizmu przyzna-

wanie się do polskości było karane więzieniem, wywoły-

wało dreszcze wzruszenia. Tam na nowo zrozumieliśmy 

na czym polega patriotyzm i jak należy szanować to, czego 

możemy doświadczać teraz u siebie, a czego nie dostrzega-

my i nie doceniamy. W tym odległym miejscu na nowo 

można zrozumieć co to polskość i jak należy ją szanować. 

W tym miejscu chciałby podziękować w imieniu uczestni-

ków delegacji ludziom, którzy tam, w odległej bukowiń-

skiej wsi sprawiają, że mniejszość polska jest postrzegana 

jako jedna z najwartościowszych części tamtejszego społe-

czeństwa, przede wszystkim Państwu Krystynie i Michało-

wi Cechaniuc prowadzącym Dom Polski w Kaczyce i Pa-

nu Gerwazemu Longherowi będącym posłem reprezentują-

cym mniejszość polską w parlamencie rumuńskim, oraz za 

ich gorące przyjęcie. Pragnę również podziękować organi-

zatorom wyjazdu za umożliwienie udziału w delegacji i 

przeżycia tych wspaniałych chwil, oraz poznania fascynu-

jących Polaków na obczyźnie.   Szymon Korbel 

WYJAZD DO RUMUNII 

W dniach od 13 do 17 września bieżącego roku delega-

cja przedstawicieli powiatu rybnickiego i gmin wcho-

dzących w skład powiatu udali się z wizytą do rumuń-

skiej miejscowości Kaczyka w województwie Suczawa. 

Naszą Gminę w tej delegacji reprezentowali radni: Ga-

briela Oślizło, Barbara Watoła i Szymon Korbel, oraz 

Jerzy Białek, Kierownik OKiS. Starostwo Powiatowe w 

Rybniku od dłuższego czasu współpracuje z rumuńską 

gminą Kaczyka i wspiera zamieszkującą na tym terenie 

polonię. 

Polacy na tych terenach, odległych od naszych okolic w 

linii prostej o ponad siedemset kilometrów, pojawili się 

pod koniec osiemnastego wieku. Miejscowość Kaczyka 

została utworzona właśnie przez Polaków, głównie z 

Bochni i Wieliczki, którzy budowali w tym miejscu 

kopalnię soli. Inne niektóre okoliczne wsie, jak Nowy 

Soloniec zostały utworzone przez polskich górali, któ-

rzy przenieśli się w te okolice w połowie dziewiętnaste-

go wieku. 

Na miejsce pierwszego dnia dotarliśmy po ponad dwu-

dziestu godzinach jazdy, zjedliśmy domową kolację w 

Domu Polskim i zostaliśmy zakwaterowani w miejsco-

wym hotelu. Drugiego dnia po śniadaniu zwiedziliśmy 

kopalnię soli w Kaczyce, a następnie  pobliski zabytko-

wy żeński monastyr z piętnastego wieku i fabrykę na-

czyń ceramicznych. Wieczorem wzięliśmy udział w 

kolacji z przedstawicielami miejscowej społeczności 

polskiej. W niedzielę cała delegacja złożyła kwiaty 

przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II, który kilka lat 

temu został tam ufundowany przez nasz powiat, a na-

stępnie wzięliśmy udział we Mszy świętej w kościele 

katolickim. Dla informacji podam, że w Kaczyce znaj-

dują się jeszcze dwie cerkwie: prawosławna i grekoka-

tolicka. Po południu obejrzeliśmy występ zespołu folk-

lorystycznego, który zaprezentował tradycyjne pieśni i 

tańce regionu bukowiny. W poniedziałek mieliśmy oka-

zję zapoznać się i zwiedzić miejscowe szkoły, w tym 

szkołę wybudowaną kilka lat temu ze środków polskich 

w Nowym Soloncu, a także oddany do użytku w tym 

roku piękny Dom Polski w tej samej wsi. Okazją do 

odwiedzenia szkół było rozpoczęcie w tym dniu roku 

szkolnego. Później w Urzędzie Gminy wzięliśmy udział 

w sesji tamtejszej Rady Gminy i na zaproszenie Pani 

Wójt w poczęstunku urządzonym w pobliskiej bacówce. 

W godzinach nocnych udaliśmy się w kolejną niespełna 

dwudziestogodzinną podróż powrotną. 

Dla wszystkich uczestników delegacji, a szczególnie 

osób, które po raz pierwszy odwiedziły Kaczykę wyjazd 

był okazją do poznania miejscowych realiów i mieszka-

jącej tam polonii. Pomimo ogromnej różnicy pomiędzy 

naszym a tamtejszym regionem w rozwoju infrastruktu-

ry lokalnej i poziomem zamożności społeczeństwa, do-

świadczyliśmy niezwykle serdecznego przyjęcia i po-

znaliśmy fascynujących ludzi. Wszyscy byliśmy świad-

kami niezwykłego przywiązania do tradycji polskich i 

postaw patriotycznych. Wiele sytuacji spowodowało, że 

 KUP DZIAŁKĘ W GASZOWICACH 

Wójt Gminy Gaszowice ogłosił przetarg na sprzedaż nieru-

chomości niezabudowanych składających się z działki nr 

1797/358;  1798/358;  1799/358 położonych w miejscowo-

ści Gaszowice przy ul. Wiejskiej (boczna), zapisanych w 

księdze wieczystej KW GL1Y/00113636/4. 

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 

1. działka nr 1797/358 o pow. 0,0818 ha, cena wywoław-

cza 39.400,00 zł wadium 4.000,00 zł; 

2. działka nr 1798/358 o pow. 0,0816 ha, cena wywoław-

cza 39.300,00 zł wadium 4.000,00 zł; 

3. działka nr 1799/358 o pow. 0,0817 ha, cena wywoław-

cza 39.400,00 zł wadium 4.000,00 zł. 

W/w nieruchomości położone są w terenie zabudowy jed-

norodzinnej i usługowej o symbolu planu D-MN/U. 

Kształt działki w rzucie poziomym prostokątny, ukształto-

wanie pionowe terenu lekko nachylone o łagodnym skło-

nie i południowo-zachodniej wystawie.  Przydatność do 

zabudowy dobra. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. 

W ciągu ul. Wiejskiej znajdują się  podstawowe media 

infrastruktury technicznej tj. sieć elektryczna, wodociągo-

wa, kanalizacyjna, teletechniczna. Natomiast w bliskim 

sąsiedztwie działek znajduje się aktualnie sieć energetycz-

na.  

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013r. o 

godz. 10.00. Osoby zainteresowane kupnem winny doko-

nać wpłaty wadium w formie gotówkowej do dnia 23 paź-

dziernika 2013 r. Pełne ogłoszenie o przetargu na stronie 

www.gaszowice.pl. Zainteresowanych prosimy o kontakt 

tel.32/4327151.  
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Odpady budowlane i rozbiórkowe w nowym 

systemie gospodarowania odpadami 

Odpady powstające w wyniku realizacji pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub rozbiórki 

obiektu budowlanego powinny zostać odebrane przez 

wykonawcę robót budowlanych. Przez wykonawcę ro-

bót budowlanych należy rozumieć zarówno profesjo-

nalnego wykonawcę robót budowlanych, jak i inwesto-

ra który sam realizuje inwestycję. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w 

wyniku: 

 realizacji pozwolenia na budowę (np. budowa, 

rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów 

budowlanych), 

 zgłoszenia robót budowlanych (np. docieplanie 

budynków do wysokości 12 m, remonty obiek-

tów budowlanych i urządzeń budowlanych), 

 zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego (np. 

rozbiórka budynków lub budowli o wysokości 

poniżej 8 m, jeśli ich odległość od granicy dział-

ki jest nie mniejsza niż połowa wysokości) 

powinny zostać odebrane na podstawie odrębnej umo-

wy zawartej z właścicielem nieruchomości lub wyko-

nawcą robót budowlanych. 

Odpady powstające w wyniku wykonywania drobnych 

remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych wyko-

nywanych we własnym zakresie, na wykonanie których 

nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 

lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu admi-

nistracji architektoniczno-budowlanej można dostar-

czyć do kontenerów zlokalizowanych przy Zakładzie 

Obsługi Komunalnej w Gaszowicach (ul.Rydułtowska 

7, Gaszowice) w dniach 7, 8 i 9 października br.  

Ilość dostarczonych odpadów będzie kontrolowana. 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości po-

twierdzającego fakt zamieszkania na terenie Gminy 

Gaszowice. Kolejne zbiórki odpadów budowlanych 

pochodzących z drobnych remontów będą odbywać się 

w każdym półroczu, następna planowana jest w wiosną 

2014r. Dokładna data zbiórki zostanie podana po usta-

leniu harmonogramów na kolejny rok. 

W POGONI ZA PRZYGODĄ 

Wakacje to wyjątkowy czas, kiedy może spędzić wiele 

miłych chwil nie tylko w gronie rodzinnym ale także 

wśród kolegów i koleżanek. Okazję do zabawy z przy-

jaciółmi stwarzają półkolonie organizowane dla 

uczniów przez szkołę. Szkoła Podstawowa w Szczerbi-

cach zaoferowała swoim wychowankom szereg cieka-

wych atrakcji. Tegoroczna pogoda a szczególnie tempe-

ratura była iście tropikalna, zatem najlepszym sposo-

bem na upał był oczywiście basen. Zabawy i wodne 

akrobacje przyniosły orzeźwienie oraz poprawiły samo-

poczucie. Szukając przygód trzeba pokonać wiele kilo-

metrów ale warto, dlatego kolejnym przystankiem był 

Paryż. Na zwiedzanie tego pięknego miasta zaprosiły 

nas „Smurfy 2” w nowej kinowej ekranizacji. Prosto z 

Francji dotarliśmy do Rud, a dokładnie na kolejkę wą-

skotorową. Tam poza przejazdem zabytkowymi wago-

nikami, mieliśmy również niebywałą okazję poznać 

bohatera książki „ O psie, który jeździł koleją”. Piesek 

przywitał nas od razu po przyjeździe i oczywiście wraz 

z maszynistą zabrał półkolonistów w podróż. Następnie 

dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie giermków oraz 

rycerzy. Najciekawsza okazała się jednak historia ryce-

rza „Czarnej Agnieszki”, która jako jedyna dziewczyna 

świetnie władała mieczem dorównując mężczyzną i 

została przyjęta w poczet rycerski. Po tak wielu wraże-

niach przyszedł czas na biesiadowanie przy ognisku. 

Pełni sił a także energii ruszyliśmy w dalszą drogę, któ-

ra prowadziła na Górę Żar.  Niezwykłe widoki, jak rów-

nież górski klimat sprawił wszystkim wiele przyjemno-

ści. Największą atrakcją dla uczniów był tor saneczko-

wy i wznoszące się na niebie kolorowe paralotnie.  

Wycieczka w góry była ostatnim przystankiem w naszej 

podróży. Trzeba przyznać, iż doświadczyliśmy wielu 

przygód i wspaniale spędziliśmy wakacyjny czas. Tak 

bogaty i ciekawy plan półkolonii nie byłby możliwy do 

zrealizowania, gdyby nie pomoc  i wsparcie ze strony : 

Wójta Gminy Gaszowice- Andrzeja Kowalczyka, Rady 

Sołeckiej Sołectwa Szczerbice, Rady Rodziców i Ma-

riana Procka. Podziękowania za organizację oraz bezin-

teresowną pracę składamy  kierownikowi  półkolonii 

Gabrieli Krakowczyk, jak również nauczycielom spra-

wującym opiekę: Agnieszka Chowaniec, Bernadeta 

Chowaniec, Justyna Gawrońska, Joanna Hein, Bogdan 

Langer, Klaudia Langer.  Kolejna jesień powoli wkrada 

się w kalendarz, a czas płynie nieubłagalnie. Pozostaje 

nam tylko odliczać dni nucąc cichutko „piechotą do lata 

będziemy szli”.              A. Ch. 

Z działalności KGW 

W dniu 15 sierpnia gospodynie z KGW Gaszowice po-

jechały do Wilczy, żeby wziąć udział w konkursie 

„Ogórkowe smaki”. Zdobyły I miejsce w kategorii 

„Ogórek pod każdą postacią”. 

W dniu 7 i 8 września reprezentacja Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Gaszowice odbyła piel-

grzymkę do Lichenia na III Ogólnopolski zjazd Kół i 

Organizacji Wiejskich. 

PILNUJ HARMONOGRAMU ! 

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczący-

mi nie zrealizowania odbioru odpadów, przypominamy 

mieszkańcom gminy Gaszowice o tym, że wystawianie 

odpadów przy posesji należy dokonać w odpowiednim 

czasie wg. harmonogramu, w takie miejsca by były one 

widoczne i można było jednoznaczne stwierdzić, iż po-

chodzą z danej posesji.  
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GKS DĄB GASZOWICE  

– informacje sportowe 

Siedem kolejek mają za sobą zawodnicy I i II zespołu 

GKS Dąb Gaszowice. Pierwsza drużyna z dorobkiem 7 

punktów (2 zwycięstwa, 1 remis oraz 4 porażki) plasuje 

się na 13 pozycji w tabeli I grupy Ligi Okręgowej. Po 

fatalnym starcie sezonu i kolejnych 3 porażkach (w 

Rudzie Śląskiej z tamtejszą Uranią, u siebie z LKS Bie-

ruń Nowy oraz w Mikołowie z tamtejszym Strażakiem) 

słońce zaświeciło nad boiskiem Dębu. Efektowne zwy-

cięstwo z Sokołem Wola pozwoliło mieć nadzieję, że 

jesteśmy w stanie wygrywać mecze w tych rozgryw-

kach. Zimny prysznic w następnej kolejce zgotowali 

nam zawodnicy II zespołu GKS Tychy, którzy okazali 

się drużyną nie do przejścia. Kolejne wyjazdowe spo-

tkanie z ostatnim w tabeli LKS-em Bieruń Stary nie 

przyniosło oczekiwanego efektu w postaci kompletu 

punktów, musieliśmy się zadowolić z ich podziałem i 

po 6 kolejkach na koncie gaszowickiego Dębu były 

zaledwie 4 punkty. Dorobek punktowy udało się popra-

wić znacznie w kolejce 7, kiedy to na naszym obiekcie 

zagościła drużyna LKS-u Sokół Orzesze. Chociaż po-

czątek meczu nie ułożył się po naszej myśli bo po 20 

minutach przegrywaliśmy 0-2, to potrafiliśmy się pod-

nieść i zdołać zwyciężyć 5-3. Zapraszamy na kolejne 

spotkania naszej drużyny, które zapowiadają się bardzo 

interesująco. Najbliższymi rywalami I drużyny są Jed-

ność Jejkowice, Rymer Rybnik, Energetyk ROW Ryb-

nik II. 

Drużyna rezerw tak samo jak I drużyna ma w swoim 

dorobku 7 punktów (2 zwycięstwa, 1 remis i 4 porażki) 

i zajmuje 12 lokatę w Klasie B Podokręgu Racibórz.  

W ostatniej kolejce ulegliśmy w derbowym pojedynku 

z ambitnie grającymi zawodnikami LKS Lyski 3-4. 

Kolejny derbowy pojedynek rozegramy z zespołem 

LKS Zameczek Czernica już 29 września o godz. 15.00 

na boisku w Czernicy. 

Nasze drużyny młodzieżowe rozgrywają spotkania z 

różnym szczęściem. Trampkarze starsi (rocznik 99 i 

młodsi) rozegrali 5 kolejek i zdołali zdobyć 9 punktów 

(3 zwycięstwa i 2 porażki). Dotychczasowymi przeciw-

nikami naszej młodej drużyny byli: LKS Adamowice – 

niespodziewana porażka 1-8, honorowe trafienie zali-

czył Krzysztof Wojaczek, LKS Sparta Babice – efek-

towne zwycięstwo 14-0, LKS Raszczyce – kolejne wy-

sokie zwycięstwo 1-6, KS Kuźnia Raciborska – poraż-

ka 8-0, a w ostatniej rozegranej do tej pory kolejce 

przeciwko LKS Górki Śląskie nasi zawodnicy wygrali 

pewnie 0-4, a autorami bramek byli 3x Kacper Ciupek 

oraz Krzysztof Wojaczek. Grupa trampkarzy składa się 

z 36 zawodników. 

Drużyna Orlików (rocznik 2003 i młodsi) swoje spo-

tkania rozgrywa w formie turniejowej. W grupie V Or-

lików Podokręgu Racibórz poza naszymi zawodnikami 

TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA 

W piątek 13.09.2013r. na orliku w Piecach odbył się 

„IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tu-

ska”. W eliminacjach gminnych wystartowało 9 dru-

żyn ze szkół naszej gminy. W grupie młodszej rywali-

zowali uczniowie z SP Czernica, SP Gaszowice 1, SP 

Gaszowice 2 oraz SP Szczerbice. W grupie starszej 

uczniowie z SP Czernica, SP Gaszowice 1 i SP Gaszo-

wice 2. Rozegrano 9 meczy systemem „każdy z każ-

dym”. Na turnieju obecny był Wójt Pan Andrzej Ko-

walczyk, Dyrektor Gimnazjum Pan Andrzej Mrozek, 

Prezes GUKS „Lider” Pan Mariusz Gawliczek oraz 

rodzice młodych piłkarzy. Na zakończenie turnieju 

każdy zawodnik otrzymał pamiątkową koszulkę,           

a drużyny dyplom z podpisem Ministra Sportu i Tury-

styki Joanny Muchy. Koordynatorem całego przedsię-

wzięcia była p. Iwona Wolnik – animator orlika w Pie-

cach. 

Klasyfikacja końcowa „IV Turniej Orlika o Puchar 

Premiera Donalda Tuska”: 

Grupa młodsza – chłopcy 10 – 11lat 

1.SP Szczerbice 

2.SP Gaszowice 2 

3.SP Gaszowice 1 

4.SP Czernica 

Grupa starsza – chłopcy 12 – 13lat 

1.SP Czernica 

2.SP Gaszowice 1 

3.SP Gaszowice 2 

występują drużyny KS Kokoszyce, KS Górnik Pszów, 

LKS Lyski. Pierwszy turniej na obiekcie sportowym w 

Kokoszycach nasi zawodnicy ukończyli na 3 miejscu 

wygrywając jedno z trzech spotkań. W pierwszym me-

czu ulegliśmy drużynie LKS Lyski 0-5, w drugim z 

KS Kokoszyce wygraliśmy wysoko 10-0, a na koniec 

turnieju doznaliśmy porażki z KS Górnikiem Pszów      

0-3. W zmaganiach i treningach grupy Orlików bierze 

udział 25 zawodników. Kolejne rozgrywki turniejowe 

odbyły się 23 września na orliku w Lyskach natomiast 

na orliku w Piecach turniej zostanie rozegrany 7 paź-

dziernika o godz. 16.00. 

Zapraszamy do kibicowania drużynom GKS Dąb Ga-

szowice w zbliżających się spotkaniach. 

Więcej informacji będzie można znaleźć niebawem na 

stronie internetowej: 

www.dab-gaszowice.com 

Ze sportowym pozdrowieniem, Zarząd GKS Dąb Gaszowice 
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STR. 6 

Na zdjęciach od góry, lewa strona: 1, 2 - Turniej piłkarski 

na orliku w Piecach o Puchar Premiera; 3 - KGW Gaszowi-

ce podczas konkursu „Ogórkowe Smaki” w Wilczej,  

prawa strona: 4 - Delegacja samorządowców powiatu ryb-

nickiego w Rumunii, 5 - Wyjazd do miasteczka westerno-

wego dzieci z Czernicy; 6, 7 - półkolonie organizowane 

przez SP Szczerbice, 8 - panie z KGW w Licheniu. 


