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ZAPROSZENIE  

W dniu 8 listopada o godz. 12.00 w 

Szkole Podstawowej w Gaszowicach 

odbędą się uroczystości związane z 

obchodami 100-lecia Powstań Ślą-

skich.  

Zapraszamy wszystkich mieszkań-

ców do uczestnictwa w uroczystości 

i wspólnego odśpiewania hymnu.  

W trakcie tego wydarzenia, będzie 

można otrzymać książkę pt. „My w 

powstaniach śląskich (1919-1920-1921) - gmina Gaszowice”, autorstwa Norberta 

Niestolika, Jacka Stachy upamiętniająca uczestnictwo mieszkańców gminy Gaszo-

wice w Powstaniach Śląskich.              UG 

DARMOWA FLAGA DLA MIESZKAŃCÓW 

W dniach od 4 do 8 listopada br. w Urzędzie 

Gminy Gaszowice (kancelaria) rozdawane będą 

flagi państwowe. Zakupiono 200 sztuk flag, które 

bezpłatnie przekażemy mieszkańcom naszej gminy 

którzy zamierzają manifestować swoją dumę na-

rodową poprzez przyozdobienie swoich do-

mostw. Chcemy aby na budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie naszej gminy w dniu 11 

listopada tj. Święto Niepodległości, wywieszone 

zostały flagi, które mają być symbolem jedności 

wszystkich Polaków.                     UG 

Na profilu użytkownika IQ DRONE w por-

talu społecznościowym facebook pojawił się 

ponad 3 minutowy wideoklip z tegorocznych 

dożynek wojewódzkich w Łukowie Śląskim. 

W filmie przedstawione są wspaniałe ujęcia 

naszej gminy z lotu ptaka. Zachęcamy do 

zapoznania się z tym nagraniem. Wideo do-

stępne jest na stronie internetowej gminy 

Gaszowice (gaszowice.pl w dziale aktualno-

ści) oraz pod następującym adresem interne-

towym: https://pl-pl.facebook.com/iqdrone/

videos/3099616060055692/.  UG 

WIDEO PODSUMOWANIE DOŻYNEK 
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POMOC DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROGRAMEM „CZYSTE POWIETRZE” W GASZOWICACH 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste 

Powietrze”. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania wymiany starego kotła oraz termomodernizacji budynku. Inten-

sywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego. W związku 

z dużym zainteresowaniem programem, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może się wydłużyć nawet do około 6 miesięcy, dlatego 

zachęcamy do zapisywania się na wolne terminy w celu złożenia wniosku już teraz. Osoby zainteresowane pomocą 

przy wypełnianiu wniosku, prosimy o kontakt pod nr 32 43 27 144. 

Więcej informacji o programie na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-

czyste-powietrze.html        Referat Ochrony Środowiska, Rozwoju Gminy 

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska uruchomiło pro-

gram dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Głównym 

celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, 

a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. 

Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do osoby fi-

zycznej  (będącej stroną umowy przyłączeniowej), zamieszkującej w domach jednorodzinnych / szeregowych. Ter-

min pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór 

planowany jest od początku 2020 roku.  

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW). Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w ko-

percie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. 

Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesła drogą pocztową lub kurierem 

na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 102-673 Warszawa 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu: 

- Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW; 

- Wysokość dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej niż 5 tys. zł; 

- Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej; 

- Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach 

innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”; 

- Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem; 

- Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej; 

- Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć 

osobiście w NFOŚiGW; 

- Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury); 

- Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast 

projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składa-

ne po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu 

licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji); 

- Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz 

wnioskiem o płatność; 

- Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, do-

kument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy 

kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW); 

- Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące 

przed instalacją); 

- Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już 

wcześniej zainstalowanej instalacji PV; 

- Beneficjent zobowiązany jest do zgody na 

ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji 

w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania. 

Informacje o nowym programie Mój Prąd, mię-

dzy innymi o ilości złożonych wniosków i wypła-

conych dotacji zamieszczone są na stronie 

https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.                   UG 
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KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

Czwartą ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać u sołtysów w nastę-

pujących terminach i miejscach: 

 

Piece - 14 i 15 listopada br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica Środowiskowa ul. Ry-

dułtowska; 

 

Szczerbice - 13, 14, 15 listopada  br. w godzinach 9.00 - 15.00, OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

 

Czernica – 14 listopada   br. w godzinach 9.00 - 12.00 i 15.00 - 17.00, oraz 15 listopada br. w godzi-

nach 9.00 - 12.00 Ośrodek Kultury Zameczek ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 13, 14, 15 listopada br. w godzinach 16.00 - 19.00, UWAGA! ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

 

Gaszowice - 13, 14, 15  listopada br. w godzinach 8.00 - 12.00  i 14.00 - 18.00, Kawiarnia Ośrodka Kultury ul. Rydułtowska.  

 60 lat to piękna karta historii. Właśnie tyle lat liczy sobie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Piecach. W sobotę, 28 

września 2019 wśród przewodniczących z sąsiednich kół, 

przedstawicieli samorządu oraz małżonków, gospodynie 

świętowały swój jubileusz.  

Diamentowy, można by rzec, jubileusz obchodziły Pie-

cowskie Gospodynie. Zaproszenie na to niecodzienne 

wydarzenie przyjęli: wicestarosta powiatu rybnickiego - 

Marek Profaska, Wójt Gminy Gaszowice - Paweł Bugdol 

z rodziną, przewodniczący Rady Gminy Gaszowice  – 

Krzysztof  Lorek, sekretarz gminy  – Grażyna Pierchała, 

radna powiatu rybnickiego – Karina Stępień, Prezes 

Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych - Damian Krauze, Ksiądz Adam Luchowski z gaszowic-

kiej parafii oraz Radni sołectwa Piece. 

Składając Paniom życzenia wszyscy zgodnie podkreślali, że nie da się kultywować tradycji bez kół gospodyń wiej-

skich. To właśnie wspólnota kobiet upowszechnia i kultywuje tradycję ludową oraz z pasją poświęca czas dla innych.  

Wydarzenie przypomniało nie tylko historię działalności koła, ale także czasy w których organizacja powstała. Histo-

ria koła sięga 1959 roku, kiedy to na zebraniu powołano KGW Piece. Dziś na swoim koncie ma mnóstwo społecz-

nych działań. Udział w przeróżnych imprezach gminnych i regionalnych służących promocji gminy, a także integracji 

mieszkańców gminy.  

Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem. Jest okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć  

i wyznaczania nowych celów oraz zadań. Skłania do różnych refleksji, wspomnień oraz podziękowań.   

Tradycyjnie odśpiewano „sto lat” i wzniesiono toast. Goście składali kwiaty, życzenia, gratulacje, wręczali podzięko-

wania i upominki.  

Szczególne podziękowania trafiły do seniorek – dziękując  im za trud, za poświęcony czas, za zaangażowanie w dzia-

łalność naszego koła. Gdyby nie te panie, tej uroczystości może by nie było. Na tych paniach koło opierało swoją 

działalność – cóż jest wart piękny dom na 

lichych fundamentach – a to są nasze do-

bre fundamenty. Każdy mógł się zapoznać 

z sukcesami koła na przestrzeni lat - w 

tym celu udostępniono kroniki i dyplomy. 

Po części oficjalnej nasza wyjątkowa prze-

wodnicząca - Magda Neuman podziękowa-

ła gościom za życzenia i zaprosiła wszyst-

kich do zabawy z zespołem, który  przy-

grywał  do późnych godzin nocnych.  

      

Gabriela Oślizło 

OBCHODY JUBILEUSZU 60 LAT KGW PIECE  
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16 października 2019 r. dzieci z Przed-

szkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka 

w Gaszowicach w ramach Międzynaro-

dowego Projektu Czytelniczego 

“Magiczna moc bajek” czyli “Bajkowa 

podróż do krainy wartości i dziecięcej 

wyobraźni” spotkały się z Paniami z 

Koła Gospodyń Wiejskich z Gaszowic i 

Łukowa Śląskiego aby upowszechniać 

czytelnictwo oraz rozwijać kompeten-

cje czytelnicze wśród dzieci. Przed-

szkolacy wysłuchali bajkę o Kopciuszku, 

a następnie wspólnie z paniami wzięły 

udział  w muzycznej zabawie. Grupa 

Puchatków, Króliczków i Kangurków 

urządziła koncert dla seniorek z okazji 

Międzynarodowego Dnia Seniora. Pod 

koniec spotkania upiekły pyszne babki. 

Dzień minął w miłej i sympatycznej at-

mosferze. Pragniemy serdecznie po-

dziękować naszym gościom.              Agnieszka Mandla 

PIECOWSKA MSZA ODPUSTOWA 
W niedzielę 6 października  2019 w kapliczce Matki Bo-

żej Różańcowej w Piecach została odprawiona msza od-

pustowa w intencji jubileuszu 60 lat Koła Gospodyń 

Wiejskich.  

Dziękuję Księdzu Adamowi za piękną oprawę tej mszy i 

ciepłe, serdeczne życzenia dla Pań.  

Gabriela Oślizło 

CZYTELNICZE SPOTKANI E W GASZOWICKIM PRZEDSZKOLU  

Wraz z rozpoczynającym się 

sezonem grzewczym powraca 

dyskusja o smogu. Walka  

z niską emisją jest jednym  

z priorytetowych zadań samo-

rządu województwa śląskiego. 

Z początkiem października br.  

obniżono normy alarmowe  

z 300 mikrogramów na m3 do 

150 mikrogramów.  

W związku z powyższym  

w najbliższym sezonie zimo-

wym bardzo często będziemy 

spotykali się z alarmami smo-

gowymi, co za tym idzie pro-

wadzone będą przez Straż 

Gminną intensywne kontrole 

instalacji spalania paliw stałych 

pod kątem realizacji zapisów 

uchwały antysmogowej, spala-
nia odpadów oraz kontrole w 

zakresie zakazu spalania pozo-

stałości roślinnych na po-

wierzchni ziemi.              UG 

ALARMY SMOGOWE 
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KUFERKI , KŁÓDKI I KODY CZYL I I MIĘDZYGMINNA JĘZYKOWA GRA TERENOWA  

W poniedziałek 9 października odbyła się pierwsza 

edycja Międzygminnej Językowej Gry Terenowej, zor-

ganizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz 

Centrum Usług Językowych „Albion” w Rybniku. Pa-

tronat honorowy objął Wójt Gminy Gaszowice, Pan 

Paweł Bugdoł. Konkurs przeznaczony był dla uczniów 

szkół podstawowych z gmin Gaszowice, Jejkowice 

oraz Lyski a w zabawie udział wzięło siedem dwuoso-

bowych drużyn, które ciekawe świata oraz rządne 

wyzwań zmierzyły się z wieloma zadaniami językowy-

mi i kulturoznawczymi na terenie Rybnika.  

Dzięki przychylności rybnickiej galerii „Pod Maneki-

nem”, księgarni „Sowa”, bezarni „Gateau” a także 

wielu kawiarni, sklepów oraz punktu informacyjnego „Halo Rybnik”, zorganizowaliśmy 8 stacji w terenie, ze słodkim 

przystankiem w kawiarni „Żółty Młynek”. W samym budynku szkoły języków obcych „Albion” czekały natomiast 

cztery pokoje zagadek oraz wyzwania kulturoznawcze. Pierwszy pokój zagadek stylizowany był na niemiecki zamek 

Neuschwanstein, w którym bezsprzecznie królowały kody QR oraz język niemiecki. Kolejne escape roomy bazowa-

ły na gwarze śląskiej, języku angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim a nawet na języku elfickim. Aby dotrzeć 

do zadań, należało wykazać się sprytem oraz spostrzegawczością, ponieważ wszystko miało znaczenie. Celem gry 

terenowej była nauka przez zabawę, czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym: rozbudzanie ciekawości zagra-

niczną kulturą, motywowanie do nauki języków oraz integracja uczestników. Liczyło się logiczne myślenie, spostrze-

gawczość oraz tempo wykonywania zadań.  

Młodzież rewelacyjnie poradziła sobie ze wszystkimi zagadkami, jednak najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Pod-

stawowej w Piecach, która wygrała dwa półroczne kursy językowe. Drugie i trzecie miejsce wywalczyły zespoły ze 

Szkoły Podstawowej w Lyskach. Nagrody wręczała pani dyrektor ZSP w Szczerbicach wraz z p. Beatą Podleśny z 

CUJ „Albion” w Rybniku, Urząd Gminy Gaszowice reprezentowała pani sekretarz Grażyna Pierchała. Nagrody ufun-

dowali: Gmina Gaszowice, dyrektor CUJ „Albion” – p. Damian Podleśny, sklep „Gryfnie”, bistro „Tu i teraz”, Pizza 

Hut, Kopalnia Ignacy, punkt informacyjny „Halo Rybnik”, kawiarnia „Żółty Młynek”, Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży oraz Goethe-Institut w Krakowie. Organizatorką konkursu była Pani Monika Musioł-Skrzypiec, nauczy-

cielka języka niemieckiego. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji ZSP w Szczerbicach oraz nauczycielkom:  

p. Katarzynie Brachaczek, p. Justynie Gawrońskiej, p. Klaudii Wojaczek, p. Małgorzacie Witosz, p. Sonii Nowak oraz 

p. Gabrieli Krakowczyk za nieocenioną pomoc i okazane serce przy organizacji konkursu.         ZSP Szczerbice 

W dniach 15-19 września 20 uczniów 

naszej szkoły uczestniczyło w warszta-

tach językowych Euroweek w malowni-

czej miejscowości Różanka. Wraz z nami 

autokarem podróżowali uczniowie ze 

szkoły podstawowej z Orzesza. Od  sa-

mego początku znaleźliśmy wspólny ję-

zyk i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie. Czas 

wypełniły nam zajęcia edukacyjne prowa-

dzone w języku angielskim przez wolon-

tariuszy z całego świata w formie warsz-

tatów, dyskusji, prezentacji, gier i zabaw. 

Dodatkową atrakcją była piesza wyciecz-

ka po wzgórzach Różanki oraz rozgryw-

ki sportowe zorganizowane przez panią 

Magdę z Orzesza. Odwiedził nas także 

Avdul, który gościł u nas w szkole. Dzie-

ci wróciły zadowolone i pełne wrażeń.   
                              Agata Toman 

EUROWEEK SP GASZOWICE 
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NA  POWSTAŃCZYM  SZLAKU  

Uchwałą Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego 

rok 2019 został ogłoszony Rokiem Powstań Śląskich. Ob-

chody 100 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego wpisują 

się także w realizację priorytetów państwa wyznaczonych 

oświacie na rok szkolny 2019/2020. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w 

Gaszowicach uczcili wspomnianą rocznicę w bardzo kre-

atywny sposób. W piękny jesienny dzień udaliśmy się na Gó-

rę Świętej Anny, która była miejscem walk w III powstaniu 

śląskim. Wycieczkę rozpoczęliśmy w Muzeum Czynu Po-

wstańczego gdzie wzięliśmy udział w niezwykle ciekawych 

zajęciach. Polegały one na uważnym słuchaniu informacji oraz 

wypełnianiu kart, na których umieszczono specjalnie sporzą-

dzone zadania. Wysłuchaliśmy także widowiska multimedial-

nego poświęconego czasom trzech powstań śląskich. Kolej-

nym punktem wycieczki był plener malarski w monumentalnym amfiteatrze, nad którym góruje Pomnik Powstańców Śląskich. 

W miejscu tym uczniowie złożyli okolicznościowe znicze.  Wycieczkę zakończyliśmy w Sanktuarium Świętej Anny. Poznaliśmy 

historię miejsca bardzo ważnego dla życia religijnego mieszkańców Górnego Śląska. 

Pokłosiem wycieczki będzie wernisaż prac plastycznych oraz zdjęć fotograficznych wykonanych na Górze Świętej Anny.  

SP Gaszowice 

Kolejny, szósty już wyjazd zorganizowany przez Radę Ro-

dziców i dyrektora szkoły prowadził do niezwykle urokli-
wego rejonu naszego kraju jakim jest Kotlina Kłodzka. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili: Nysę z bazylika św. Jakuba 
i św. Agnieszki, Kłodzko z monumentalną twierdzą, 

Wambierzyce w których zachwyciła nas bazylika oraz 
ruchoma szopka. Z kolei Kudowa Zdrój, poza pięknym 

parkiem zdrojowym, zaszokowała nas tzw. Kaplicą Cza-
szek powstałą ku czci ofiar wielu wojen  toczących się w 

tym rejonie. Drugi dzień wycieczki to zwiedzanie Skalne-
go Miasta znajdującego się w Republice Czeskiej. Przy 

pięknej pogodzie podziwialiśmy monumentalne formy 
skalne. Dziękujemy sympatykom i przyjaciołom szkoły za 

udział w pięknej turystycznej przygodzie.      SP Gaszowice 

SKALNE MIASTO Z RADĄ RODZICÓW  

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Szkoły Podsta-

wowej im. Tadeusza Kościuszki  w Gaszowicach wzięli udział 

w festynie „Powitanie jesieni”. Odbył się on na terenie 

dworku w Łukowie Śląskim. Obiekt należący do zakończenia 

II wojny światowej do rodziny Felbierów popadł w ruinę. 

Dopiero gdy jego właścicielem zostało Starostwo Powiatowe 

w Rybniku odzyskał dawną świetność. Uczniowie wzięli 

udział w ciekawych zajęciach takich jak: plener malarski, na-

uka tańca i śpiewu, gry i zabawy na wolnym powietrzu oraz 

zwiedzanie dworu. Znaleziono także czas na wypoczynek 

i poczęstunek, którego fundatorem była Rada Rodziców 

szkoły. W festynie wzięli udział  goście.  Byli nimi: Damian 

Mrowiec-starosta powiatu rybnickiego, Grzegorz Potysz - kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia powiatu 

rybnickiego oraz Pani Sonia Fojcik-Hałacz - zarządzająca dworkiem. Nie zabrakło także władz naszej gminy. Pana wójta Pawła 

Bugdola reprezentowała jego pełnomocnik Pani Karina Stępień, będąca także radną powiatu rybnickiego. Obecny był także Pan 

Zbigniew Goworowski – dyrektor GZOPO. Festyn odbył się w Dniu Muzyki, dlatego wspomniano także Henryka Mikołaja Gó-

reckiego, wybitnego kompozytora urodzonego w pobliskiej Czernicy. Na terenie dworku znajduje się jego pomnik. Goście 

imprezy  obdarowali  uczniów okolicznościowymi wydawnictwami oraz odblaskami służącymi bezpieczeństwu dzieci w drodze 

do szkoły.                       SP Gaszowice 

FESTYN W ŁUKOWIE ŚLĄ SKIM 
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Boisko sportowe ZSP Szczerbice było areną zmagań 

reprezentantów szkół naszej gminy w biegach przeła-
jowych dziewcząt na dystansie 6 x 800 m oraz chłop-

ców 6 x 1000m. 
Zawody odbyły się 30 września 2019 roku i przebiega-

ły w duchu sportowej rywalizacji. Po bardzo emocjo-
nującej i wyrównanej rywalizacji (szczególnie wśród 

chłopców) najlepsi okazali się reprezentanci  SP Czer-
nica, i to zarówno wśród dziewczyn jak i wśród chłop-

ców. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie  
ZSP Szczerbice. 

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczęstowani 
gorącą herbatą, a szkoły otrzymały pamiątkowe dyplo-

my. Zawody swoim patronatem objęła dyrektor pla-
cówki pani Edyta Knapik , a nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwał nauczyciel wychowania fizycznego  Bogdan 

Langer. Zwycięskie sztafety będą reprezentowały gminę Gaszowice w zawodach półfinału wojewódzkiego w Raciborzu. 
Gratulujemy! 
Oto skład sztafet: 

SP Czernica, opiekunka pani Zenobia Mrozek. 
Chłopcy: Bartosz Olszyna, Wojciech Olszyna, Matusz Mandrysz, Wiktor Mandrysz, Szymon Bartczak, Paweł Porwoł,  

Patryk Pajdak. 
Dziewczęta: Martyna Kosteczko, Martyna Guzy, Nicola Donga, Milena Marszolik, Milena Żuchowicz, Oliwia Szawerna, 

Zuzanna Bombik, Zofia Mordeja. 
ZSP Szczerbice, opiekun Bogdan Langer. 

Chłopcy: Oskar Papierok, Maks Szuła, Szymon Gembalczyk, Paweł Widawski, Wojciech Papierok, Jakub Machulec oraz 
rezerwowy Nataniel Żydek. 

Dziewczęta: Julia Bednarek, Magdalena Bryłka, Milena Jurkowska, Viktoria Syrek,  Oliwia Jurkowska, Emilia Pańczyk oraz 
rezerwowa Patrycja Zarzecka.                    ZSP Szczerbice 

MISTRZOSTWA GMINY GA SZOWICE W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
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