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Podsumowanie Dożynek Gminnych – Szczerbice 2015 

Dożynki, to święto ludzi pracujących na roli, w trakcie tej uro-
czystości podkreślamy wagę ciężkiej pracy rolników, sadowni-
ków, ogrodników i szkółkarzy. To satysfakcja połączona z rado-
ścią wynikająca z zebrania plonów, którymi obdarowuje nas 
matka natura. 

Tegoroczne gminne Święto Plonów zorganizowano w dniu 20 
września 2015 roku w Szczerbicach. Dożynki rozpoczęły się       
o godzinie 13.00 od uroczystej Mszy Świętej w intencji rolników 
i ich rodzin, odprawionej w kościele p.w. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Szczerbicach. Mszę św. celebrował ks. Pro-
boszcz – Henryk Kieras, wraz z ks. Proboszczem – Eugeniuszem 
Twardochem. 

Po nabożeństwie, sformowany korowód składający się ze spe-
cjalnie przystrojonego na tę okazję sprzętu rolniczego, w asy-
ście zaprzęgów konnych, przejechał udekorowanymi ulicami 
Piec, Gaszowic i Szczerbic, wprost na miejsce obchodów dożyn-
kowych tj. na boisko sportowe w Szczerbicach, gdzie odbyła się 
dalsza część imprezy. 

Wśród zaproszonych gości znalazła się delegacja z zaprzyjaźnio-
nego czeskiego Miasta Bruntal. Nie zabrakło też przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Rybniku i parlamentarzystów z na-
szego regionu. Starostami tegorocznych dożynek zostali wybra-
ni Państwo Justyna i Michał Pojda. Rozpoczynając część obrzę-
dową uroczystości, Starostowie tegorocznych dożynek, na ręce 
Wójta Gminy Gaszowice – Pawła Bugdola, Starosty Powiatu 
Rybnickiego – Damiana Mrowca, oraz Starosty Miasta Bruntal - 
Vladimira Jedlicka przekazali okrągłe bochny dożynkowego 
chleba. 

Po oficjalnych punktach programu, przed liczną widownią wy-
stąpiły: zespół folklorystyczny „Trojak” z Czernicy, zespół       
KGW Szczerbice, oraz młodzież szkolna przygotowana przez 
Katarzynę Brachaczek. Zabawę taneczną rozpoczął zespół ABBA 
Show, a następnie bawiono się przy muzyce serwowanej przez 
DJ Jarka. 

Oprócz występów artystycznych, na obchodach dożynkowych 
przygotowano dodatkowe atrakcje. Zainteresowane osoby 
mogły skorzystać z licznych stoisk gastronomicznych, a na naj-
młodszych czekało wesołe miasteczko i kolorowe dmuchańce.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania 
tego przedsięwzięcia. Pomimo kapryśnej pogody, która nie 
zachęcała do zabawy mamy nadzieję, że będziecie Państwo 
miło wspominać Gminne Dożynki 2015 w Szczerbicach.         UG 

Na zdjęciach: Dożynki Gminne 2015 - Szczerbice (fot. J.Kawulok)  
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Wystąp o dofinansowanie 

Urząd Gminy Gaszowice informuje, że nadal można składać wnio-
ski na dotacje inwestycji związanych z ochroną wód tj.  budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest 
kanalizacji sanitarnej oraz inwestycji związanych z ochroną powie-
trza tj. zabudowa kotła na węgiel z automatycznym dozowaniem 
paliwa, gaz, biomasę, pelet, kotła olejowego oraz pompy ciepła 
powietrznej lub gruntowej. Inwestycje planowane do dofinanso-
wania mają zostać zrealizowane w roku 2015. Wnioski należy skła-
dać w Urzędzie Gminy Gaszowice. Regulamin oraz wniosek można 
pobrać w Referacie Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu Gminy 
oraz w wersji elektronicznej z Biuletynu Informacji Publicznej — 
Uchwała Rady Gminy Gaszowice nr OG-BR.0007.10.51.2015 z dnia 
25 czerwca br. Liczy się kolejność zgłoszeń.           UG 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - III rata opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

lowych w 2015 r. 

Urząd Gminy Gaszowice, przypomina o obowiązku dokonania 
opłaty (III RATA) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/
podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 30 września 2015 r. Wpłat można 
dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice: 
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, nr: 56 8470 0001 2040 
0051 5025 0001 z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu 
placówki oraz okresu za jaki jej dokonano. 

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowa-
nia przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprze-
daży napojów alkoholowych. W przypadku niedokonania 
opłaty III raty w odpowiedniej wysokości i nieprzekraczalnym 
terminie do 30.09.2015 r. zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca, 
którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić       
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu 
zezwolenia. Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywró-
ceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.        UG 

WAŻNE! Zmiany w ewidencji gruntów i budynków 

W związku z przeprowadzoną w roku bieżącym przez przed-
stawicieli Starostwa Powiatowego w Rybniku, modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu, zmianie 
uległ rodzaj niektórych gruntów, w związku z tym w przypad-
ku dla wielu mieszkańców Gminy Gaszowice podatek od nie-
ruchomości ulegnie zmianie. 

Organ podatkowy jakim jest Wójt Gminy Gaszowice ustalając 
wysokość podatków zobowiązany jest opierać się na danych      
z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego         
w Rybniku. 

Mieszkańcy, którzy nie dokonali wglądu do zmodernizowanej 
ewidencji i nie zgłosili uwag do tych danych mają możliwość 
zweryfikowania danych ze stanem faktycznym i zgłaszania 
ewentualnych zarzutów do danych posiadanych przez Staro-
stwo. Mogą to uczynić do 9 października 2015 r. O uwzględ-
nieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze 
decyzji. 

W celu ustalenia rozbieżności, należy udać się do Wydziału 
Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku. Należy zabrać ze 
sobą dowód tożsamości, nr nieruchomości oraz aktualną po-
datkową decyzję wymiarową.             UG 

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 

zaprasza na 

BAL SYLWESTROWY 
w dniu 31.12.2015 r. początek godz. 19.00 

Cena 240 zł od pary. Przygrywa Dj Sebi. 

W cenie biletu pełna konsumpcja. Zapisy i bilety 
do nabycia w kawiarni ośrodka. Zapraszamy! 

PODZIĘKOWANIA 

Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol składa podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się swoją pracą i zaangażowaniem do organi-
zacji dożynek gminnych w dniu 20.09.2015 r. w sołectwie Szczerbice. 

Szczególne podziękowania należą się: 

- Kołu Gospodyń Wiejskich w Szczerbicach na czele z Przewodniczącą 
Panią Janiną Strzelec, 

- Radzie Sołeckiej w Szczerbicach na czele z Panem Mieczysławem 
Szymikiem, 

- Księdzu Proboszczowi z Parafii Szczerbice Henrykowi Kieras i księ-
dzu Proboszczowi z Parafii Czernica – Eugeniuszowi Twardoch za 
odprawienie Mszy dziękczynnej za tegoroczne plony, 

- Pani Apolonii Nowak Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska za okazaną pomoc finansową, 

- Chórowi Bel Canto z Gaszowic za uświetnienie mszy dożynkowej, 

- Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczerbic za czuwanie nad bezpie-
czeństwem wszystkich uczestników dożynek i korowodu, 

- młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach oraz 
młodzieży gimnazjalnej z Piec za występy artystyczne, 

- Zespołowi Trojak z Czernicy za występ artystyczny, 

- Pani Edycie Knapik - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 
jej pracownikom za udostępnienie obiektu oraz przygotowanie wy-
stroju przy terenie szkolnym, 

- Panu radnemu Jerzemu Kawulok za utrwalenie całej uroczystości na 
zdjęciach pamiątkowych,  

- Pani Katarzynie Brachaczek za prowadzenie całej imprezy, 

- wszystkim kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Gaszowice za 
przygotowanie przyczep, udział w korowodzie oraz przygotowanie 
różnych przysmaków; 

- hodowcom gołębi pocztowych za udział w korowodzie, 

- orkiestrze za uświetnienie korowodu dożynkowego, 

- policjantom z komisariatu policji z Gaszowic, 

- wszystkim mieszkańcom na trasie korowodu, którzy przystroili swo-
je posesje, 

- wszystkim uczestnikom korowodu z terenu Gminy Gaszowice, 

- firmie nagłaśniającej "UNISTER SOUND" Jacek Pytlik, 

- wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji do-
żynek. 
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Remont Kapliczki M. B. Różańcowej w Piecach 

Od 2 września 2015 r. trwa remont naszej kapliczki. Dzię-
ki zaangażowaniu i chęci mężczyzn prace idą zgodnie         
z założonym planem. Po moim apelu i prośbie księdza 
Proboszcza, część mieszkańców Sołectw Gaszowice i Pie-
ce zaangażowała się także w wsparcie finansowe tej in-
westycji. Niestety, ale uzbierana pula pieniędzy nie po-
kryje w całości wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
Wszystkie inne materiały, a także prace fizyczne męż-
czyzn udało nam się zapewnić.  

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu remontu, 
ludzi przy nim pracujących, a także firm które nas spon-
sorowały zostaną zamieszczone w kolejnym numerze 
informatora. Serdecznie dziękuję za wsparcie tego 
przedsięwzięcia, jeśli są jeszcze osoby chętne do dołoże-
nia przysłowiowego grosza do tej inwestycji, to proszę o 
pilny kontakt ze mną.  

4 października 2015 r. przy kapliczce odbędzie się Msza 
Św. odpustowa. Chodź mamy mało czasu, a pozostało 
jeszcze wiele prac do wykonania, to ja jednak liczę na 
Was wierząc, że damy radę. Na tą chwilę bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy pracują przy tym remoncie! 

Gabriela Oślizło 

Dzieci i młodzież w placówkach oświatowych Gminy 
Gaszowice 

1 września po dwumiesięcznym wypoczynku przedszko-
laki i uczniowie szkół Gminy Gaszowice powrócili do 
swoich placówek. Poniżej szczegółowy wykaz ilości od-
działów, dzieci i uczniów: 

Ponadto: NPP „Tęczowa Kraina”  - uczęszcza 25 dzie-
ci /3, 4, 5 latki/.              ZG 

Sprawdź czy zapłaciłeś za śmieci 

Przypominamy, że 20 września br.  upłynął  kwar-
talny termin dokonania zapłaty za Gospodarowa-

nie Odpadami (Tzw. „OPŁATA ŚMIECIOWA”). 

Zbiórka odpadów budowlanych 

Informujemy, że w dniach 14, 15 i 16 października 2015 r. 
odbędzie się zbiórka odpadów budowlanych. Do odpadów 
budowlanych zaliczamy pozostałości po drobnych remontach. 
Odpady budowlane należy dostarczyć do kontenerów które 
będą się znajdowały obok Zakładu Obsługi Komunalnej przy 
ul. Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach.  

DO ODPADÓW BUDOWLANYCH ZALICZAMY: 

- deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, 
gruz ceglany, tynkarski, betonowy, styropian, drewno z roz-
biórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, 
stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne, wszystkie 
inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remonto-
wych, budowlanych czy rozbiórkowych, które nie wymagają 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wymaganego ustawą 
Prawo Budowlane.  

DO ODPADÓW BUDOWLANYCH W RAMACH SYSTEMU GMIN-
NEGO NIE ZALICZAMY: 

- odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających odpady 
niebezpieczne, papy, eternitu, opakowań po środkach ochro-
ny roślin, opakowań po farbach i rozpuszczalnikach czy ole-
jach samochodowych.            UG 

Nazwa placówki Liczba oddziałów Liczba dzieci/
uczniów 

Przedszkole 
„Bajkowe wzgórze” 
w Czernicy 

4 Razem: 92 
3-latki - 21 
4-latki - 38 
5-latki - 29 
6-latki - 4 

Przedszkole Przyja-
ciół Kubusia Pu-
chatka w Gaszowi-
cach 

3 Razem: 74 
3-latki - 9 

4-latki - 29 
5-latki - 33 
6-latki - 3 

Przedszkole w 
Szczerbicach 

4 Razem: 81 
3-latki - 24 
4-latki - 25 
5-latki - 32 

  

RAZEM przedszkola 11 Razem: 247 
3-latki - 54 
4-latki - 92 
5-latki - 94 
6-latki - 7 

Szkoła Podstawo-
wa 
im. Henryka Miko-
łaja Góreckiego w 
Czernicy 

11 208 

Szkoła Podstawo-
wa im. Zygmunta 
Biernackiego w 
Szczerbicach 

8 192 

Szkoła Podstawo-
wa im. Tadeusza 
Kościuszki w Ga-
szowicach 

14 293 

Gimnazjum im. 
Ziemi Śląskiej w 
Piecach 

9 196 

RAZEM szkoły 42 889 

ŁĄCZNIE placówki 
szkolne 

53 1136 
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BEZPŁATNE WARSZTATY Z ANGIELSKIEGO  

DLA DZIECI 6-LETNICH 

Grupa nieformalna Anglomaniaczki zaprasza dzieci 6-letnie 
klas pierwszych SP w Czernicy na bezpłatne warsztaty z języka 
angielskiego „Play and Learn”, prowadzone autorską techniką 
pracy.  Dzieci w tym wieku najbardziej efektywnie i naturalnie 
uczą się przez zabawę, dlatego też stworzyłyśmy wyjątkowe 
scenariusze zajęć aby dzieci przyswajały język bezstresowo,                                    
w atmosferze relaksu i co najważniejsze - na wesoło. Drewnia-
ne misie, domki, autka, owoce, zwierzęta itp. nie tylko rozwi-
ną kreatywność waszych pociech, będą również znakomitym 
narzędziem do nauki języka. Jeśli chcesz aby Twoje dziecko 
miało większą motywację do nauki zapisz je na bezpłatne 
warsztaty z angielskiego dla dzieci 6-letnich. 

W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci 6 letnie, które we 
wrześniu 2015 r. rozpoczęły naukę w szkole. Gwarantujemy 
dobrą zabawę, intensywną i przyjemną naukę oraz niezapo-
mniane chwile! Liczba miejsc ograniczona. 

Osobowości prawnej grupie użyczyło Stowarzyszenie Działań 
Lokalnych Spichlerz.  

Senior z Wigorem, czyli partycypacja osób starszych 

W Gminie Gaszowice rusza projekt, którego celem jest pobu-
dzanie do działań społecznych i obywatelskich seniorów z wo-
jewództwa śląskiego oraz upowszechnianie założeń Programu 
Senior Wigor w samorządach.  

W ramach projektu na terenie województwa śląskiego działa 
9 grup seniorów (osób, które ukończyły 60 rok życia), w tym 
dwie na terenie Gminy Gaszowice, w miejscowościach Czerni-
ca i Piece. Do udziału w spotkaniach zapraszamy serdecznie 
osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie 
sołectwa Piece i Czernica. 

Co będziemy robić? Będziemy edukować. W ramach spotkań  
z animatorem seniorzy dowiedzą się, jak angażować się            
w działania na rzecz lokalnej społeczności, w tym również        
w sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą, oraz dlaczego war-
to to robić. Będziemy rozmawiać. Zorganizowane zostaną         
2 spotkania z przedstawicielami władz lokalnych. 

Będziemy działać. Seniorzy wypracują i zrealizują mikroprojek-
ty sfinansowane w ramach puli finansowej gwarantowanej      
w ramach projektu. 

Będziemy integrować. Odbędą się spotkania "Senior dla Se-
niora", podczas których zaangażowani w projekt seniorzy bę-
dą zachęcać innych seniorów do aktywnego włączenia się w 
lokalne działania na ich rzecz, będą  dyskutować o nurtujących 
sprawach i problemach oraz dzielić się  informacjami na temat 
możliwości rozwiązań, o których dowiedzą się w trakcie trwa-
nia projektu. 

Będziemy pomagać. Będziemy doradzać i pomagać samorzą-
dom w przygotowaniu projektu i wniosku na utworzenie 
Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wie-
loletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. 
Gdzie i kiedy będziemy działać? Spotkanie Piece - 30 września 
2015, godzina 17:00, Restauracja Hacjenda Piece. 

Spotkanie Czernica – 1 października 2015, godzina 17:00, 
Ośrodek Kultury Zameczek.  

Termin realizacji: do 31 grudnia 2015 r.       SDL Spichlerz 

Zapraszamy do świetlic 

Jak co roku po udanej akcji letniej, z początkiem roku szkolne-
go wznawiamy zajęcia w naszych Świetlicach Środowisko-
wych. Wszystkie filie, czyli w Gaszowicach, Piecach, Szczerbi-
cach, Łukowie Śląskim oraz Czernicy otwarte są już od drugie-
go tygodnia września. 

Serdecznie zapraszamy do licznego i regularnego udziału          
w naszych jesiennych propozycjach. Dla aktywnych uczestni-
ków zajęć zaplanowaliśmy mnóstwo ciekawych atrakcji,           
w tym kilka wycieczek. Aktualne godziny otwarcia i informacje 
nt. poszczególnych świetlic w Gminie Gaszowice: 

Świetlica Środowiskowa w Czernicy, Szkoła Podstawowa w 
Czernicy, ul. Wolności 41, 44-282 Czernica 

Wejście do świetlicy profilaktyczno-integracyjnej znajduje się 
z tyłu szkoły. Godziny otwarcia: Od października 2014 - środa 
od 13.15 do 15.45, czwartek od 13.15 do 15.45, piątek od 

13.15 do 15.45. Wychowawca: mgr Agnieszka Fros. Zajęcia 
świetlicowe odbywają się  w świetlicy szkolnej. 

Świetlica Profilaktyczno-Integracyjna w Gaszowicach, Ośrodek 
Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7, 44-293 
Gaszowice, I piętro sala 25 

Godziny otwarcia: poniedziałek od 15.00 do 17.30, wtorek od 
15.00 do 17.30, czwartek od 15.00 do 17.30, tel.: 32 433 04 53 
(czynny w godz. otwarcia placówki) lub 662 864 596. Wycho-
wawca: mgr Helena Filec/mgr Beata Wawoczny-Kloc. 

Świetlica Środowiskowa w Łukowie Śl., ul. Lipowa 15 (parter, 
budynek OSP), 44-282 Łuków Śląski 

Godziny otwarcia: poniedziałek od 16.00 do 18.30, wtorek od 
16.00-18.30, środa od 16.00 - 18.30. Wychowawca: mgr Kami-
la Dobrowolska, tel. 517 111 505. 

Świetlica Środowiskowa w Piecach, ul. Rydułtowska 21,           
44-293 Piece 

Godziny otwarcia: poniedziałek od 14.30 do 17.00,  wtorek od 
14.30 do 17.00, czwartek od 14.30 do 17.00, tel.: 32 43 06 302 
(czynny w godz. otwarcia placówki). Wychowawca: mgr Sonia 
Nowak. Szczegółowe informacje wywieszane na bieżąco           
w gablocie, przed schodami wejściowymi. 

Świetlica Środowiskowa w Szczerbicach, ul. Szkolna 6, 44-293 
Szczerbice 

Świetlica mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej 
w Szczerbicach, tel.: 32 430 55 16 dostępny codziennie od 
8.00 - 15.30. Godziny otwarcia: poniedziałek od 13.30 do   
16.00, środa od 13.30 do 16.00, czwartek od 13.30 do 16.00. 
Wychowawca: mgr Justyna Gawrońska.           UG 
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RAJD ROWEROWY 

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza miłośników 
dwóch kółek i nie tylko na IV rajd rowerowy "Rowerem 
po obszarze LYSKOR-u", który odbędzie się w dniu 10 
października 2015 r. Rajd rozpocznie się i zakończy w 
Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy. Przewidywana 
długość trasy to ok. 22 km. W rajdzie mogą wziąć udział 
osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież. Dzieci mogą 
uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób doro-
słych. Uczestników rajdu obowiązuje wcześniejsze zgła-
szanie udziału (doręczenie podpisanej karty zgłoszenia 
uczestnika oraz oświadczenia osobiście lub mailem). 
Liczba miejsc ograniczona, zapisy do dnia 7 października 
2015 r. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają członko-
wie Stowarzyszenia LYSKOR, którzy zapiszą się do dnia 
30 września 2015 r. po tym terminie decyduje kolejność 
zgłoszeń. Karta zgłoszenia, oświadczenie oraz regulamin 
do pobrania ze strony internetowej www.lyskor.pl w 
zakładce aktualności oraz dostępne w biurze Stowarzy-
szenia w Pstrążnej (tel. 32/ 440 76 01). 

Opis trasy: 

9:30 Zbiórka uczestników OK "Zameczek" w Czernicy, 

10:00  Czernica,  START, 

10:00 – 10:20  Czernica - Czernica Szyb Cecylia, 

10:30 - 10:40  Czernica - Piece - przystanek autobusowy, 

10:45 – 11:05  Piece – Szczerbice, Kościół w Szczerbicach, 

11:15 – 11:40  Szczerbice - Jejkowice (miejsce za torami), 

11:50 – 12:30  Jejkowice - Sumina (parking przy lesie), 

12:40 – 13:10  Sumina - Kościół w Lyskach, 

13:20 – 14:10  Lyski - Czernica OK "Zameczek", 

14:10  Czernica, META - zakończenie rajdu. 

ROWEROWA GMINA 

W środę 9 września w Czernicy odbyła się kolejna impreza z 
cyklu rowerowej rywalizacji najmłodszych - Mistrzostwa MTB o 
Puchar Sołtysa Czernicy Adama Mroza. W zmaganiach uczest-
niczyło ponad 60 rowerzystów szkół podstawowych i gimnazja-
listów. Zawody odbyły się na osiedlu domków jednorodzinnych 
przy ulicy Powstańców. 

W ceremonii dekoracji brał udział Sołtys Czernicy który ufun-
dował puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii wie-
kowych. Zawody zostały zaliczone do prestiżowego cyklu Ślą-
skiej Ligi Rowerowej Merida Cup. Sponsorem głównym zawo-
dów była Merida Polska. 

Zarząd LUKS Feniks Czernica składa serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji zawodów. 

Wyniki poszczególnych grup wiekowych: 

Dziewczęta 2006 i młodsze 

1. Małgorzata Kaczmarek, 2. Emilia Gebauer, 3. Anna Kołek. 

Chłopcy 2006 i młodsi 

1. Nikodem Gebauer, 2. Bartosz Miczek , 3. Oliwier Szolc, 4. Emilian 
Mróz. 

Dziewczęta 2005 

1. Weronika Mazurek, 2. Emilia Staniek , 3. Alicja Koczy. 

Chłopcy 2005 

1. Oskar Marcinkowski, 2. Tomasz Kolbusz, 3. Lech Chlebowski. 

Dziewczęta 2004 

1. Martyna Papierok, 2. Magdalena Cop, 3. Łucja Szramowska. 

Chłopcy 2004 

1. Mikołaj Mróz. 

Dziewczęta 2003 

1. Emilia Ryszka, 2. Agnieszka Bolenda, 3. Nikol Kajzerek. 

Chłopcy 2003 

1. Denis Bojmel. 

Dziewczęta 2002 i starsze 

1. Karolina Kawka, 2. Elżbieta Stacha, 3. Wioleta Brzeziok. 

Chłopcy 2002 i starsi 

1. Adam Szczotka, 2. Kamil Śpiewok. 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

5 września br. na boisku sportowym w Piecach, zostały prze-
prowadzone zawody strażackie. W zmaganiach uczestniczyli 
przedstawiciele jednostek OSP z całego powiatu. Patronat nad 
imprezą objął poseł Marek Krząkała, który ufundował nagrodę 
dla najmłodszej uczestniczki zawodów strażackich. Puchary 
oraz dyplomy ufundował Starosta Powiatu Rybnickiego - Da-
mian Mrowiec. Nagrody ufundowali również sponsorzy oraz 
włodarze gmin: Jejkowice, Gaszowice i Świerklany. Zwycięzcy 
będą reprezentowali powiat na  przyszłorocznych zawodach 
wojewódzkich. Poniżej klasyfikacja końcowa zawodów. 

GRUPA A (mężczyźni):  

1. OSP ŻYTNA, 2. OSP SZCZERBICE, 3. OSP ZWONOWICE, 4. 
OSP JANKOWICE, 5. OSP PALOWICE, 6. OSP GASZOWICE, 7. 
OSP JEJKOWICE. 

GRUPA C (kobiety):  

1. OSP PSTRĄŻNA, 2. OSP BOGUNICE, 3. OSP LESZCZYNY, 4. 
OSP JANKOWICE, 5. OSP GASZOWICE. 

GRUPA MDP (chłopcy):  

1. OSP PALOWICE, 2. OSP ŻYTNA, 3. OSP GASZOWICE,  4. OSP 
JANKOWICE. 

GRUPA MDP (dziewczęta):  

1. OSP LYSKI, 2. OSP BOGUNICE, 3. OSP CZERNICA.  

GMINAZJUM PIECE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ZABAWIE 
KARNAWAŁOWEJ w dniu 27 LISTOPADA 2015 r.  Organi-

zowanej w Restauracji Trojok w Gaszowicach.                   
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE tel.32/4305519 
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