Kiermasz
Wielkanocny

Miesiêcznik Mieszkañców

18 marca Gmina Giera³towice oraz
Gminny Oœrodek Kultury zapraszaj¹
na Kiermasz Wielkanocny, który
w tym roku, dziêki uprzejmoœci
proboszcza Przyszowic odbêdzie siê
w salkach parafialnych tamtejszego
koœcio³a.
Kiermasz otwarty bêdzie w godzinach
8:00-17:00. Przewidziane s¹ liczne
atrakcje: od godziny 12:45, a¿ do koñca
kiermaszu instruktorki GOK poprowadz¹ warsztaty decoupage, a o godzinie
14:00 nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu
na naj³adniejsz¹ palmê wielkanocn¹.
Zapraszamy!!!
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Dzia³a ju¿ eko patrol
Pierwsze pomiary czystoœci powietrza w Giera³towicach - wyniki pokazuj¹,
w których rejonach pojawia siê bardzo silne stê¿enie smogu, a gdzie
powietrze jest czyste lub wzglêdnie czyste.
W czwartek, 15 lutego, wieczorem eko
patrol G³ównego Instytutu Górnictwa
(GIG) rozpocz¹³ pomiary czystoœci
powietrza w naszej gminie. Pierwsze
badania przeprowadzono w Giera³towicach. Najgorzej wypad³a ulica
Graniczna - na odcinku przy skrzy¿owaniu z ul. Ks. Roboty. W trakcie
wieczornych pomiarów przy jednym
z domostw zanotowano 25-krotne przekroczenie norm zanieczyszczenia py³em PM 10 oraz 23-krotne przekroczenie norm PM 2,5 (!!!) na wysokoœci
czujników zamontowanych w samochodzie. - To jeden z rekordowych wyników w historii naszych pomiarów poinformowa³ nas Adam Hamerla szef ekopatrolu GIG z Katowic. Doda³
równie¿: - Ogólnie jakoœæ powietrza
w Giera³towicach by³a umiarkowana.
Zlokalizowaliœmy jednak siedem punktów, gdzie normy by³y znacznie przekroczone. By³y te¿ obszary, gdzie normy
nie zosta³y przekroczone.
Pomiary powtórzono nazajutrz rano.
Sytuacja na ul. Granicznej wróci³a do
normy. To efekt wietrznej pogody oraz
tego, ¿e w godzinach porannych tylko
nieliczni mieszkañcy palili w piecach.
Badano sk³ad powietrza bezpoœrednio
nad dachami posesji za pomoc¹ drona
z aparatur¹, która w ci¹gu kilku sekund
podawa³a wyniki. - Nie stwierdziliœmy,
by w trakcie pomiarów spalano plastiki. Jednak sk³ad dymu z kominów
w kilku przypadkach jednoznacznie
wskazywa³, ¿e by³o to paliwo bardzo
z³ej jakoœci. Rekordzista emitowa³
ponad 3000 jednostek PM10 (norma
wynosi 50) - mówi Hamerla z GIG.
Patrolowi towarzyszyli: Agnieszka
Adamczyk z Zespo³u Zarz¹dzania

Eko-patrol GIG dysponuje samochodem z napêdem elektrycznym, wyposa¿onym w czujniki
umo¿liwiaj¹ce ci¹g³y pomiar czystoœci powietrza w trakcie jazdy. Odpowiedni program nanosi
wyniki bezpoœrednio na mapê. Z kolei dron wykonuje pomiary nad kominami posesji.

Dron nad dachem jednej z posesji w Giera³towicach, w trakcie pomiarów wykonanych 16 lutego.

Kryzysowego, Jacek Slupina z Giera³towickiego Alarmu Smogowego, który
filmowa³ pracê drona, oraz fotoreporter
„Wieœci”. Nale¿y wspomnieæ, ¿e pomiarom towarzyszy³o spore zainteresowanie mieszkañców, którzy na ogó³

B¹dŸ widoczny na drodze
.

Nawi¹zuj¹c do tradycji przygotowania
palm wielkanocnych i œwiêcenia ich
w koœciele,Gminny Oœrodek Kultury
w Giera³towicach zaprasza do udzia³u
w konkursie na palmê wielkanocn¹.
Celem konkursu jest upowszechnianie
obyczajowoœci zwi¹zanej ze Œwiêtami
Wielkanocnymi oraz symboliki i znaczenia palmy w obrzêdowoœci ludowej.
Zaproszenie do udzia³u w konkursie
jest skierowane zarówno do dzieci
i m³odzie¿y szkolnej, jak i osób doros³ych.
Zadanie polega na wykonaniu palmy
wielkanocnej, z wykorzystaniem tradycyjnych metod i materia³ów. Prace
zg³oszone do konkursu oceniane bêd¹
w dwóch kategoriach: indywidualnej
i zespo³owej. Regulamin oraz karta
zg³oszenia dostêpne na stronie internetowej: www.gok.gieraltowice.pl
Zapraszamy!!!

/GOK/

Bezpieczeñstwo. Noœ odblaski...

- Ka¿dy pieszy, który porusza siê po
zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieæ odblask
umieszczony w sposób widoczny dla
kieruj¹cych - przypomina Policja. .
Przepis funkcjonuje od pewnego
czasu, ale nie wszyscy o tym wiedz¹.

KONKURS
na Palmê Wielkanocn¹

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zwraca uwagê na tê wa¿n¹
kwestiê. - Wielu pieszych stosuje siê do
tych przepisów, niestety zdarzaj¹ siê
osoby, które w dalszym ci¹gu nara¿aj¹
swoje ¿ycie - zauwa¿aj¹ policjanci.
- Pamiêtajmy, pieszy ubrany w ciemny

pozytywnie odnosili siê do pracy ekopatrolu.
Pomiary zostan¹ wykonane we
wszystkich miejscowoœciach naszej
gminy. Powstanie mapa zagro¿eñ smogowych, na której zlokalizowani zostan¹ najwiêksi truciciele. Bêdzie to
niezwykle precyzyjne opracowanie,
dziêki wykorzystaniu urz¹dzeñ GPS.
Na mapie oznaczone bêd¹ równie¿
tereny z najmniejszym i umiarkowanym zanieczyszczeniem powietrza.
Za realizacjê tego programu odpowiedzialni s¹: Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego i Referat Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Gminy Giera³towice. Jego rozpoczêcie umo¿liwi³a uchwa³a, w której
Rada Gminy wyrazi³a zgodê na finansowanie programu z bud¿etu gminy.

Ulica Cicha zamiast Fornalskiej

Zmiana nazwy ulicy
w Przyszowicach
Od 3 lutego br. dawna ulica Fornalskiej
w Przyszowicach zmieni³a nazwê obecnie jest to ulica Cicha. Zarz¹dzenie w sprawie zmiany nazwy wyda³
wojewoda œl¹ski. Decyzja ta zwi¹zana
jest z tak zwan¹ „ustaw¹ dekomunizacyjn¹” - uchwalon¹ przez Sejm RP
1 kwietnia 2016 r. Zakazuje ona propagowania komunizmu i innych ustrojów
totalitarnych poprzez nazwy budowli,
obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej.
Zmiana nazwy ulicy obliguje jej mieszkañców do za³atwienia szeregu formalnoœci. Wiêcej na ten temat w informacji Wójta Gminy Giera³towice.
Publikujemy j¹ na str. 4.

/Tekst i foto: JM/

/JM, Ÿród³o: UG Giera³towice/

strój jest widziany przez kieruj¹cego
pojazdem z odleg³oœci oko³o 40 m. Natomiast osoba piesza, maj¹ca na sobie
elementy odblaskowe, staje siê wido.
czna nawet z odleg³oœci 150 m.
Póki co, trwa zima. To czas, kiedy
wczeœniej zapadaj¹cy zmierzch daje
powody do wzmo¿enia ostro¿noœci kieruj¹cych. Ale i ta mo¿e nie wystarczyæ,
gdy¿ piesi (i rowerzyœci!) poruszaj¹cy
siê po drodze podczas s³abej widocznoœci i najczêœciej w ciemnych ubra-

niach, staj¹ siê dla kieruj¹cego poja.
zdem praktycznie niewidoczni.
Prawid³owo noszone odblaski powinny
byæ umieszczone na przedniej i tylnej
czêœci ubrania, w sposób pozwalaj¹cy
na dostrze¿enie ich w œwiat³ach kieruj¹cych nadje¿d¿aj¹cych z obu kierunków. - Za brak elementu odblaskowego
grozi mandat w wysokoœci do 100 z³o.
tych - ostrzegaj¹ policjanci.
/Oprac. bw/

Sesja Rady Gminy Giera³towice

kulturalnych i sportowych
Pracownia Doœwiadczeñ Naukowych
3 marca w godz. od 11.00 do 13.00,
w GOK w Giera³towicach, odbêd¹ siê
kolejne warsztaty w Pracowni Doœwiadczeñ Naukowych. Tym razem
tematem warsztatów bêdzie ekologia.
Warsztaty w cenie: 25 z³. Obowi¹zuj¹
zapisy w biurze GOK, ul. Korfantego
7B, b¹dŸ pod nr. telefonu 32 30 11 511.
Warsztaty Zdobienia Kroszonek

Obrady 42. sesji odby³y siê
15 lutego w auli Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Giera³towicach.
Ich przebiegiem kierowa³ Józef
Buchczyk - przewodnicz¹cy Rady
Gminy Giera³towice.
W trakcie blisko trzygodzinnego posiedzenia radni rozpatrzyli i podjêli a¿
17 uchwa³.

Uchwa³a w sprawie eko patrolu

7 i 14 marca o godz. 17.00 GOK
w Giera³towicach zaprasza na Warsztaty Zdobienia Kroszonek Œl¹skich.
Poprowadzi je Joanna Urbanik - laureatka wielu presti¿owych konkursów
zdobienia jaj wielkanocnych. Pod jej
okiem uczestnicy poznaj¹ technikê
rytownicz¹ zdobienia oraz unikalny
sposób barwienia jaj.
Cena ka¿dego spotkania: osoba doros³a 10 z³, dziecko 5 z³. Obowi¹zuj¹
zapisy w biurze GOK lub pod nr. tel. :
32 30 11 511.

Warsztaty Zdobienia Jaj Sitowiem
21 marca o godz. 17.00 w GOK
w Giera³towicach odbêd¹ siê warsztaty zdobienia jaj rdzeniem sitowia
i kolorow¹ w³óczk¹. Poprowadzi je
Olga Paleczna - laureatka wielu presti¿owych konkursów zdobienia jaj
wielkanocnych. Cena spotkania: osoba doros³a 10 z³, dziecko 5 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy w biurze GOK lub pod
nr. tel.: 32 30 11 511.

Interesuje Ciê konstruowanie
robotów? PrzyjdŸ do œwietlicy GOK!
GOK w Giera³towicach zaprasza na
warsztaty ROBOKIDS - laboratorium
kreatywnoœci i robotyka dla dzieci.
Odbywaj¹ siê one w œwietlicy GOK
w Przyszowicach (budynek starej
szko³y, II p.), w ka¿dy wtorek o godz.
16:30. Koszt warsztatów - 15 z³ za
spotkanie. Zapisy i informacje w biurze GOK, lub pod nr. tel.: 32 3011 511.

Foto: Wikipedia

Wycieczka do opolskiego skansenu

25 marca GOK w Giera³towicach
organizuje wycieczkê do Muzeum Wsi
Opolskiej w Opolu na Kiermasz Wielkanocny. Muzeum posiada jeden z najatrakcyjniejszych skansenów w Polsce. Mo¿na tam podziwiaæ wiatraki,
m³yn wodny, drewnian¹ architekturê
wsi opolskiej etc. Dodatkow¹ atrakcj¹
jest barwny Kiermasz Wielkanocny.
Wyjazd w cenie 30 z³ - dzieci, emeryci
i renciœci oraz 35 z³ - pozosta³e osoby.
Zapisy w biurze GOK w Giera³towicach oraz pod nr. tel. 32 30 11 511.
Iloœæ miejsc ograniczona.
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Najwiêcej czasu poœwiêcono uchwale
wprowadzaj¹cej korektê do bud¿etu
gminy na rok 2018. Powodem by³o
ujêcie w niej œrodków na opracowanie
analizy zagro¿eñ smogowych dla gminy Giera³towice, mapy z punktowym
zaznaczeniem kominów najbardziej
zanieczyszczaj¹cych powietrze i pracê
eko patrolu G³ównego Instytutu Górnictwa (GIG), który ma wykonaæ powy¿sze opracowania.
Przed g³osowaniem g³os zabra³
Wojciech Szczypka - szef Giera³towickiego Alarmu Smogowego, organizacji spo³ecznej wspó³pracuj¹cej
z Urzêdem Gminy przy zwalczaniu
tzw. niskiej emisji (smogu). Zaapelowa³ on do radnych o podjêcie uchwa³y
umo¿liwiaj¹cej pracê eko patrolu
i opracowanie mapy zagro¿eñ smogowych. - Do problemu podchodzimy
kompleksowo - mówi³ Szczypka - Nikt
nie wymieni³by pieca, gdyby nie
wiedzia³, ¿e jest to potrzebne. Ludzie
nie zdaj¹ sobie sprawy ile py³ów emituj¹ ich piece. I w jakim stopniu truj¹
siebie i s¹siadów. Chodzi o œwiadomoœæ
- podkreœli³.
Argumenty te nie przekona³y jednak
wszystkich. Radni, m.in. Pawe³ Hirsz,
Marek B³aszczyk i so³tys Paniówek
Bogus³aw Mryka, wypowiadali siê
przeciw tworzeniu mapy zagro¿eñ
smogowych. - Mapka w niczym nie
pomo¿e - twierdzi³ radny Hirsz.
Proponowali oni, by pieni¹dze zarezerwowane na ten cel przeznaczyæ na
wymianê pieców.
W gor¹cej dyskusji kilkakrotnie g³os
zabiera³ wójt gminy Joachim Bargiel.
- Nikt nie neguje potrzeby analiz archi-

tektonicznych czy urbanistycznych zauwa¿y³ wójt. - Dziwi mnie taka postawa, by w sytuacji, gdzie najwa¿niejszym czynnikiem jest zdrowie ludzi, nie
zrobiæ ewidencji zagro¿eñ gminy - podkreœli³. Wyjaœni³, ¿e mapa z punktowo
naniesionymi kominami pozwoli m.in.
dotrzeæ do w³aœcicieli pieców najbardziej zanieczyszczaj¹cych œrodowisko
i zaproponowaæ ich wymianê. Analizy
zanieczyszczeñ bêd¹ pomocne przy
ubieganiu siê o dotacje Unijne do wymiany starych pieców na ekologiczne
Ÿród³a ogrzewania. Poinformowa³ równie¿, ¿e gmina zwiêkszy³a pulê dotacji
do wymiany pieców o 50 tys. z³ (obecnie na ten cel jest ju¿ 125 tys. z³ - red.).
Z informacji przekazanych przez Referat Ochrony Œrodowiska wynika, ¿e
od roku 2002 gmina dofinansowa³a
wymianê oko³o 900 pieców.
Po ponad pó³godzinnej debacie,
przewodnicz¹cy RG Józef Buchczyk
podda³ uchwa³ê pod g³osowanie. Przyjêto j¹ wiêkszoœci¹ g³osów: 9 radnych
g³osowa³o za przyjêciem, 6 przeciw.
Oznacza to, ¿e gmina przeznaczy 60
tys. z³. na analizy i opracowanie zagro¿eñ smogowych oraz dzia³alnoœæ eko
patrolu GIG.

Pozosta³e uchwa³y
Stosunkiem g³osów 9 do 6 Rada Gminy
podjê³a równie¿ uchwa³ê w sprawie
wyra¿enia zgody na dokapitalizowanie
PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach.
Wiêkszoœci¹ g³osów podjêto uchwa³y
w sprawie przyjêcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2018”,
a tak¿e zawarcia porozumienia z Gmin¹ Knurów na prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i ich rodzin.
W przypadku oœmiu uchwa³ radni
wykazali siê jednomyœlnoœci¹, g³osuj¹c
ca³ym sk³adem za ich przyjêciem.
Dotyczy³y one m.in. op³aty targowej,
poboru op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków lokalnych, a tak¿e spraw zwi¹zanych
z oœwiat¹ i planem pracy komisji sta-

Dotacje do zadañ publicznych

³ych Rady Gminy w bie¿¹cym roku.
Dwie uchwa³y podjêto w sprawie
zaskar¿enia przez Gminê Giera³towice
decyzji wojewody oraz RIO. W pierwszym przypadku zaskar¿ono do s¹du
administracyjnego rozstrzygniêcie
nadzorcze Wojewody Œl¹skiego z 17
stycznia 2018 r., stwierdzaj¹ce czêœciow¹ niewa¿noœæ uchwa³y Rady
Gminy Giera³towice, z 12 grudnia
2017 r., podjêtej w sprawie uchwalenia
„Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Giera³towice”. - Wojewoda
uchyli³ podpunkt w rozdziale dotycz¹cym wytycznych studium. W obecnej
sytuacji nie wstrzymuje nam to
wykonania uchwa³y, czyli jej wa¿noœci.
- poinformowa³a nas Maria Kuczera kierowniczka Referatu Planowania
Przestrzennego UG.
W drugim przypadku z³o¿ono skargê
do s¹du administracyjnego na uchwa³ê
podjêt¹ przez Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach,
z 18 stycznia 2018 r., w sprawie uchwa³y RG dotycz¹cej ustalenia stawki op³aty za gospodarowanie odpadami. Kwesti¹ sporn¹ jest data wejœcia
w ¿ycie uchwa³y RG w sprawie stawek wyjaœni³a nam Marta Bruniany kierowniczka Referatu Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy.

Interpelacje i wnioski
Radny Zygmunt Strzoda zg³osi³
interpelacjê w sprawie wycinki ponad
20 drzew rosn¹cych w pasie drogowym
przy ulicy Darwina w Paniówkach.
Domaga siê w niej wyjaœnieñ dotycz¹cych zasadnoœci i celowoœci wycinki.
Radny poprosi³ tak¿e o podanie kryteriów przyznawania wyró¿nienia
Wójta Gminy Giera³towice dla absolwentów wy¿szych uczelni, wywodz¹cych siê z naszej gminy.
Z kolei radna Miros³awa Ba³uszyñska z³o¿y³a wniosek (w imieniu mieszkañców ulicy Dworcowej 12, 1a, 1b
w Chudowie), o zwrócenie siê do Zarz¹du Dróg Powiatowych w sprawie
monta¿u luster, które poprawi¹ widocznoœæ i bezpieczeñstwo przy wjeŸdzie
z powy¿szych posesji na ul Dworcow¹.
/Opr. JM, Ÿród³o: materia³y Rady Gminy
i Giera³towickiego Alarmu Smogowego/

Ponad 270 tys. z³ przeznaczy w tym roku Gmina Giera³towice
na wsparcie sportu, kultury oraz walki z uzale¿nieniami
i patologi¹ spo³eczn¹.
Dotacje otrzyma³y kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje, wy³onione
w otwartym konkursie ofert na realizacjê 26 zadañ publicznych na rzecz
mieszkañców gminy.
Najwiêcej - 166 tys. z³ - przeznaczono na zadania z zakresu przeciwdzia³ania uzale¿nieniom i patologiom
spo³ecznym. Z tej puli najwy¿sz¹ dotacjê (65,5 tys. z³.) otrzyma³ LKS Jednoœæ 32 Przyszowice na realizacjê
zadania - „Z p³ywaniem i pi³k¹ no¿n¹

przeciw uzale¿nieniom i patologiom
spo³ecznym”. Klub Abstynentów Stokrotka na promocjê trzeŸwego stylu
¿ycia otrzyma³ 21 tys. z³.
74 tys. z³ przeznaczono w tym roku na
wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz 35,3 tys. z³ na zadania
publiczne w dziedzinie kultury i sztuki.
Pe³na lista dotowanych zadañ dostêpna
jest na stronie internetowej Urzêdu
Gminy: www.gieraltowice.pl

Og³oszenie

Kalendarz imprez

/Opr. JM, Ÿród³o: materia³y UG/
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W dzieñ smogowy - bezp³atny
transport publiczny dla kierowców

Co siódmy
spotkanie z fotografikiem
Krzysztofem Go³uchem

Koleje Œl¹skie i Metropolia zachêcaj¹ kierowców, by w tzw. dni smogowe pozostawili
swoje pojazdy przed domem. W zamian oferuj¹ darmowe przejazdy kolej¹ lub œrodkami
komunikacji miejskiej.
Koleje Œl¹skie og³aszaj¹ dni smogowe
ju¿ kolejny sezon. W taki dzieñ kierowcy samochodów mog¹ podró¿owaæ
Kolejami Œl¹skimi za darmo!
Bezp³atne przejazdy obowi¹zuj¹ na
ca³ym obszarze ich sieci, z wy³¹czeniem odcinka przygranicznego Cha³upki-Bohumin oraz poci¹gów Ornak
na odcinku ¯ywiec-Zakopane.
Do bezp³atnego przejazdu upowa¿nia
wa¿ny dowód rejestracyjny samochodu
- okazujemy go konduktorowi zamiast
biletu. Co wa¿ne, nie trzeba byæ w³aœcicielem pojazdu. Bezp³atny przejazd
przys³uguje równie¿ osobie towarzysz¹cej kierowcy.
Dni smogowe og³asza tak¿e Metropolia Górnoœl¹sko-Zag³êbiowska.
W tym przypadku kierowcy mog¹
skorzystaæ z darmowego przejazdu

œrodkami komunikacji miejskiej.
W dzieñ smogowy wystarczy zabraæ ze
sob¹ wa¿ny dowód rejestracyjny samochodu, mo¿na równie¿ osobê towarzysz¹c¹, i po ca³ej Metropolii bezp³atnie przemieszczaæ siê we dwoje:
autobusami, tramwajami etc.
Kiedy og³aszane s¹ dni smogowe?
Zarówno Koleje Œl¹skie jak i Metropolia og³aszaj¹ dni smogowe na podstawie prognoz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska (WIOŒ).
Koleje czyni¹ to w przypadku, gdy
normy zanieczyszczenia przekroczone
zostan¹ przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów wyznaczonych przez
WIOŒ. Natomiast Metropolia, gdy prognozy przekroczenia norm bêd¹ dotyczyæ przynajmniej jednego z dwóch
obszarów wyznaczonych przez WIOŒ.

Bezpieczeñstwo. Nadmierna ufnoœæ nie zawsze pop³aca...

Seniorze, nie daj siê oszukaæ!
Metoda „na wnuczka”, podawanie siê za przedstawiciela
elektrowni, gazowni, administracji, pomocy spo³ecznej,
a nawet... policjanta - to tylko czêœæ podstêpów, stosowanych
przez oszustów. Najchêtniej ¿eruj¹ na seniorach, licz¹c na ich
ufnoœæ i ³atwowiernoœæ. I, niestety, nieraz im siê to udaje.
Jak nie daæ siê oszukaæ, radzi
Komenda Wojewódzka Policji w Ka.
towicach.
- Wœród wielu zdarzeñ, z jakimi spotykaj¹ siê w swojej pracy œl¹scy policjanci, szczególn¹ uwagê zwracaj¹ te,
w których ofiarami stali siê najs³absi
cz³onkowie naszego spo³eczeñstwa:
dzieci, inwalidzi czy osoby starsze informuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. - S¹ to osoby
o szczególnych predyspozycjach psychicznych: ufne, ¿yczliwe, otwarte,
czêsto nie posiadaj¹ce dostatecznej
wiedzy pozwalaj¹cej na w³aœciw¹
ochronê przed zagro¿eniami. - Jak pokazuje praktyka, to w³aœnie predyspozycje psychofizyczne tych osób niejednokrotnie zdecydowa³y o tym, ¿e sta³y
siê one ofiarami wypadków, zosta³y wybrane jako cel przez przestêpców czy
narazi³y siê na inne niebezpieczeñstwo,
stanowi¹ce zagro¿enie dla ich ¿ycia,
zdrowia lub mienia - zauwa¿aj¹ funkcjonariusze. Ale zaraz dodaj¹:
- W wielu przypadkach odpowiedni poziom wiedzy pozwoli³by im na uni.
kniêcie sytuacji niebezpiecznej.
Maj¹c to na uwadze, œl¹scy policjanci
i stra¿acy przygotowali zestaw porad
adresowanych do seniorów naszego
województwa. Katalog ten przedstawia podstawowe zasady postêpowania
w wybranych sytuacjach ¿ycia codziennego. - To wskazówki, które pozwol¹ na unikniêcie, lub przynajmniej
ograniczenie najbardziej niebezpiecznych dla nich zagro¿eñ - t³umacz¹
twórcy poradnika. - Mamy nadziejê, ¿e
rady te zostan¹ wykorzystane.
.
/Oprac. bw/

Apel do seniorów oraz ich
bliskich i opiekunów
- bêd¹c w domu zawsze zamykaj
drzwi wejœciowe na zamki;
- nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia,
kto i po co przyszed³ - spójrz przez
wizjer i zapytaj;
- jeœli zjawi³ siê przedstawiciel jakiejœ
instytucji (np. Policji, banku,
administracji, elektrowni czy gazowni), bez otwierania drzwi sprawdŸ
telefonicznie, czy by³ on do Twojego
domu kierowany; jeœli nie masz telefonu, poproœ, aby przyszed³ z s¹siadem mieszkaj¹cym obok;
- jeœli musisz kogoœ wpuœciæ, nie
zostawiaj go ani na chwilê samego
w mieszkaniu; najlepiej, ¿eby obecny
by³ wtedy s¹siad lub ktoœ z rodziny;
- nie przekazuj ¿adnych pieniêdzy
funkcjonariuszom Policji, CBA,
CBŒP, czy te¿ akwizytorom i inkasentom, nie podpisuj z nimi ¿adnych
umów; ka¿da szanuj¹ca siê firma
transakcje zawiera w swojej siedzibie
lub za poœrednictwem poczty;
- nie przekazuj tak¿e pieniêdzy
osobom, które telefonicznie podaj¹
siê za cz³onków Twojej rodziny lub
prosz¹ o przekazanie pieniêdzy poprzez osoby poœrednicz¹ce;
- maj¹c w domu pieni¹dze schowaj je
w miejscu znanym tylko Tobie,
niestandardowym (szafy z poœciel¹ s¹
zazwyczaj penetrowane przez
przestêpców w pierwszej kolejnoœci);

Komunikaty o dniu smogowym
Decyzja o wprowadzeniu
bezp³atnych przejazdów,
podejmowana jest do godz. 15.00
dnia poprzedzaj¹cego. Komunikaty
w tej sprawie wysy³a Zespó³
Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu
Gminy Giera³towice poprzez system
email. Aby je otrzymywaæ nale¿y
zarejestrowaæ siê w bazie na stronie
internetowej UG Giera³towice
(www.gieraltowice.pl), w zak³adce Zarz¹dzanie kryzysowe.- Do chwili
obecnej w bazie zarejestrowa³o siê
ju¿ ponad 300 mieszkañców naszej
gminy - poinformowa³ nas szef
Zarz¹dzania Kryzysowego Krzysztof Sierantowicz.
/Oprac. JM/

G8 w Giera³towicach
Cykliczne spotkanie w³odarzy oœmiu
gmin Powiatu Gliwickiego ze starost¹
gliwickim, tzw. G8, odby³o siê tym
razem 12 lutego w Giera³towicach.
Obrady otworzyli wójt gminy Giera³towice Joachim Bargiel i starosta
Waldemar Dombek. Uczestniczyli
w nich równie¿ wicewójt Tomasz
Kowol i przewodnicz¹cy RG Giera³towice Józef Buchczyk oraz: prezydent
Knurowa Adam Rams, burmistrz
Toszka Grzegorz Kupczyk, zastêpca
burmistrza Pyskowic Adam Wójcik,
wójtowie: Pilchowic - Maciej Gogulla,
Rudziñca - Krzysztof Obrzut i Wielowsi - Ginter Skowronek. W posiedzeniu uczestniczy³a tak¿e komisarz
gminy Soœnicowice, Ewa Waliczek.
Dyskutowano na tematy zwi¹zane
z drogami na terenie powiatu oraz klastrem energii. Pierwszy z tych tematów
omówili zaproszeni na spotkanie Ewa
Mucha z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Œl¹skiego i Marek
Nie³acy z GDDKiA. Poinformowali
oni zebranych o planach remontowych
i inwestycyjnych Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, m.in. w kontekœcie DK 44
i przebudowy drogi wojewódzkiej nr
921 (przebiegaj¹cej przez Giera³towice
i Przyszowice) na odcinku od drogi
krajowej nr 78 do granic Zabrza. Drugi
temat, dotycz¹cy dzia³alnoœci nowo
utworzonego klastra energii „Przyjazna
energia w Powiecie Gliwickim”,
omówi³ W³odzimierz Gwi¿d¿ - wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu.

W czwartek, 22 marca, Gminny
Oœrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Giera³towicach
zapraszaj¹ na spotkanie z Krzysztofem
Go³uchem - cenionym fotografem i autorem ksi¹¿ki „Co siódmy”. Warto
w tym miejscu powiedzieæ, ¿e twórczoœæ Go³ucha zosta³a doceniona przez
samego papie¿a Franciszka - w ubieg³ym roku przyzna³ mu on Medal Pro
Ecclesia et Pontifice.
Spotkanie odbêdzie w sali konferencyjnej GOK, przy ul. Korfantego 7B.
Pocz¹tek o godzinie 17:00. Wstêp
wolny. Zapraszamy!!!

Konferencja SMOG STOP
z udzia³em Wójta Gminy
Giera³towice
20 lutego w Wy¿szej Szkole Humanitas w Sosnowcu odby³a siê Konferencja SMOG STOP z udzia³em przedstawicieli nauki, samorz¹dów i s³u¿by
zdrowia.
Jednym z prelegentów by³ Wójt
Gminy Giera³towice, dr in¿. Joachim
Bargiel, który w wyk³adzie „Praktyka
walki ze smogiem w Polsce i za granic¹
- przyk³ady rozwi¹zañ”, przedstawi³
dzia³ania gminy Giera³towice na rzecz
ograniczenia niskiej emisji. Mówi³
m.in. o tworzeniu gminnego klastra
energii oraz mapy zagro¿eñ smogowych z wykorzystaniem eko patrolu.
Podzieli³ siê tak¿e wiedz¹ zdobyt¹
w niemieckim Essen, w trakcie konferencji poœwiêconym ochronie klimatu, na które wyje¿d¿a³ w ramach projektu finansowanego przez niemieckie
ministerstwo ochrony œrodowiska.
Podkreœli³, ¿e Niemcy skupiaj¹ siê obecnie na zwalczaniu tzw. „smogu kalifornijskiego” - generowanego przez samochody, gdy¿ problemy ogrzewania
budynków maj¹ ju¿ rozwi¹zane. /JM/

Chudów

Napaœæ z pobiciem
Dwóch 24-latków i 23-latek wtargnêli
do domu jednorodzinnego w Chudowie. Napastnicy w kominiarkach pobili znajduj¹cych siê w budynku
21- i 20-latka oraz dwie 17-latki. Zaatakowani doznali ogólnych obra¿eñ cia³a.
Poinformowani o zajœciu funkcjona-

riusze Komisariatu Policji w Knurowie
ujêli dwóch sprawców pobicia. Napastnikom grozi od 3 miesiêcy do
5 lat pozbawienia wolnoœci. Postêpowanie w sprawie prowadz¹ knurowscy policjanci.
.
/bw/
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INFORMACJA Wójta Gminy Giera³towice
W sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej w Przyszowicach na nazwê - ul. Cicha
W nawi¹zaniu do obowi¹zuj¹cej ustawy - z 1 kwietnia 2016 r. - o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urz¹dzeñ
u¿ytecznoœci publicznej, informujê, ¿e Wojewoda Œl¹ski wyda³ 19 stycznia 2018 r.
Zarz¹dzenie zastêpcze w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej, po³o¿onej na terenie
gminy Giera³towice (miejscowoœæ Przyszowice), na ca³ym jej przebiegu na - ul. Cicha.
Zarz¹dzenie to zosta³o og³oszone 19 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Œl¹skiego, pozycja 469, i wesz³o w ¿ycie 3 lutego 2018 roku.
Apelujê do Pañstwa o zwrócenie
szczególnej uwagi i podawanie
w³aœciwego nowego adresu podczas
za³atwiania wszelkich formalnoœci w
urzêdach i instytucjach.
Poni¿ej przedstawiam wa¿ne informacje dla mieszkañców, którzy objêci
s¹ ww. zmian¹.
1) Informacje ogólne
- Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wp³ywu na
wa¿noœæ dokumentów zawieraj¹cych
nazwê dotychczasow¹ - dowody osobiste, prawa jazdy i dowody rejestracyjne zachowuj¹ wa¿noœæ okreœlon¹
w tych dokumentach, a ich wymiana
nie jest wymagana przed up³ywem terminu wa¿noœci dokumentu.
- Pisma oraz postêpowania s¹dowe
i administracyjne w sprawach dotycz¹cych ujawnienia w ksiêgach wieczystych oraz uwzglêdnienia w rejestrach,
ewidencjach i dokumentach urzêdowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powy¿szej uchwa³y s¹ wolne od
op³at.
2) Sprawy meldunkowe
- Zmiana adresów w zwi¹zku ze zmian¹
nazwy ulicy dokonywana jest
bezp³atnie. Nie ma koniecznoœci sk³adania wniosku. Zmiany dokonane zostan¹ z urzêdu.
- Nie ma obowi¹zku wymiany dowodów osobistych. Natomiast osoby,
które zechc¹ wymieniæ dowód osobisty, powinny z³o¿yæ stosowny wniosek
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Przyszowicach, przy ul. Parkowej 11.
Wydanie dowodu - bezp³atnie.
3) Deklaracja w sprawie
gospodarowania odpadami
- Nie ma koniecznoœci sk³adania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami przez mieszkañców.
Zmiany dokonane zostan¹ z urzêdu.
4) Deklaracje dotycz¹ce podatku
od nieruchomoœci
- Nie ma koniecznoœci sk³adania informacji w sprawie podatku od nierucho-

moœci w celu aktualizacji danych
adresowych. Zmiany dokonane zostan¹
z urzêdu.
5) Banki, ZUS, KRUS, dostawcy energii elektrycznej, gazu, us³ug telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe,
fundusze emerytalne, zak³ady pracy,
przychodnie lekarskie, szko³y przedszkola i inne
- Zmianê adresu w bankach i innych
instytucjach nale¿y zg³aszaæ indywidualnie, zgodnie z przyjêtymi przez te
podmioty zasadami.
6) Zmiana w ksiêdze wieczystej
- W celu dokonania zmian w ksiêdze
wieczystej, nale¿y z³o¿yæ w S¹dzie
Rejonowym w Gliwicach, Wydzia³
Ksi¹g Wieczystych, „Wniosek o wpis
w ksiêdze wieczystej”.
- We wniosku nale¿y wskazaæ ¿¹danie:
„sprostowania oznaczenia nieruchomoœci”.
- W treœci ¿¹dania nale¿y wpisaæ, i¿
zmiana oznaczenia nieruchomoœci
nastêpuje w zwi¹zku z Zarz¹dzeniem
zastêpczym Nr NPII.4131.4.1.2018
Wojewody Œl¹skiego z 19 stycznia
2018 r., w sprawie zmiany nazwy ulicy.
- Do wniosku o dokonanie zmian
w ksiêdze wieczystej prowadzonej dla
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który nale¿y do³¹czyæ do
wniosku.
- Obowi¹zek z³o¿enia wniosku o dokonanie wpisu do ksi¹g wieczystych ci¹¿y
na w³aœcicielu nieruchomoœci. Wniosek jest wolny od op³at.
7) Urz¹d Skarbowy
- Osoby fizyczne mog¹ wype³niæ i z³o¿yæ formularz ZAP-3 lub zg³osiæ aktualizacjê danych adresowych w roku
2018 przy sk³adaniu zeznania podatkowego za rok 2017. Druk ZAP -3 mo¿na

z³o¿yæ w formie papierowej we w³aœciwym Urzêdzie Skarbowym lub drog¹
elektroniczn¹ poprzez wype³nienie
i wys³anie formularza dostêpnego na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl
8) Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej
- Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany z³o¿yæ wniosek o zmianê wpisu CEDIG
w Urzêdzie Gminy Giera³towice, b¹dŸ
w innym urzêdzie gminy lub miasta,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.
- Zakres zmiany powinien obejmowaæ
rubryki, w których nale¿y dokonaæ
zmiany nazwy ulicy - adresy: zamieszkania, zameldowania, g³ównego
miejsca wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej, dodatkowego miejsca
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej i adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
- Wniosek ten stanowiæ bêdzie jednoczeœnie zg³oszenie do ZUS/KRUS,
GUS oraz wskazanego Naczelnika
Urzêdu Skarbowego.
9) Wymiana tabliczek z numerem
porz¹dkowym i nazw¹ ulicy
- Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2017 r. Pozycja 210), w³aœciciele nieruchomoœci
zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomoœciami w³adaj¹, maj¹ obowi¹zek umieszczenia w widocznym miejscu na œcianie frontowej budynku tabliczki z numerem porz¹dkowym i nazw¹ ulicy.
Ustawowy termin na wykonanie tej
czynnoœci wynosi 30 dni od daty
zmiany nazwy ulicy - w przypadku
ul. Cichej od 3 lutego br.

Przedsiêbiorstwo Konserwacji Zieleni RADPOL Sp. z o.o.
oferuje Pañstwu us³ugi w zakresie:

Zareklamuj swoj¹ firmê
w „WIEŒCIACH”
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pomoc prawna
W roku 2018, podobnie jak w latach
poprzednich, na terenie powiatu
gliwickiego dostêpne bêd¹ punkty
nieodp³atnej pomocy prawnej (na
etapie przeds¹dowym) dla
mieszkañców. W sumie bêdzie ich
piêæ - tak¹ decyzjê podjêli
przedstawiciele gmin oraz powiatu
gliwickiego.
Najbli¿ej naszej gminy zlokalizowany jest punkt bezp³atnej pomocy
prawnej w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 8. Punkt czynny jest od poniedzia³ku do czwartku - w godz. 9.00 13.00. W pi¹tek od godz. 9.30 do
13.30. W punkcie tym bezp³atnych
porad udzielaj¹ radcowie prawni.
Kolejny punkt mieœci siê w Soœnicowiach przy ul. Szprynek 1. Tutaj z kolei porad udzielaj¹ adwokaci - w poniedzia³ki od godz. 13.00 do 17.00.
Od wtorku do pi¹tku, w godz. 9.00 13.00. Harmonogram dzia³ania punktów nieodp³atnej pomocy prawnej
Foto: J. Miszczyk
(w 2018 r.) w Powiecie Gliwickim
znajduje siê w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego
w Gliwicach - na stronie internetowej:
http://www.bip. powiatgliwicki.finn.pl

w zak³adce: Nieodp³atna pomoc
prawna.

Kto mo¿e skorzystaæ
z bezp³atnej pomocy prawnej?
Przypomnijmy, ¿e punkty nieodp³atnej pomocy prawnej utworzone s¹
na mocy Ustawy o nieodp³atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
z 5 sierpnia 2015 r. Mog¹ z nich korzystaæ: osoby uprawnione do pomocy
spo³ecznej z powodu m.in.: niepe³nosprawnoœci i przemocy w rodzinie;
m³odzie¿ do 26 roku ¿ycia, kombatanci, weterani i osoby powy¿ej 65 roku
¿ycia; posiadacze Karty Du¿ej Rodziny, kobiety w ci¹¿y, a tak¿e ka¿dy zagro¿ony lub poszkodowany katastrof¹
naturaln¹, awari¹ techniczn¹ lub klêsk¹
¿ywio³ow¹.
Uprawnieni mog¹ uzyskaæ informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczêcia dzia³alnoœci
gospodarczej, prawa cywilnego, spraw
karnych, spraw administracyjnych,
ubezpieczenia spo³ecznego, spraw
rodzinnych, prawa podatkowego z wy³¹czeniem spraw podatkowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Pomoc prawna polega na:
sporz¹dzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów s¹dowych lub ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu; poinformowaniu o stanie prawnym i przys³uguj¹cych uprawnieniach lub obowi¹zkach; wskazaniu sposobu rozwi¹zania problemu prawnego; pomocy
w sporz¹dzeniu projektu pisma z wy³¹czeniem pisma procesowego.
/Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego/

Sprostowanie

Koszt podstawowego modu³u
o wymiarach: 52 mm x 59 mm
to tylko 55 z³ brutto
Na ³amach naszego pisma mo¿na równie¿
zamieszczaæ prywatne anonse z ¿yczeniami,
gratulacjami, podziêkowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961
e-mail: jurekm@vp.pl

Nieodp³atna

Zapraszamy do wspó³pracy. Oferujemy Pañstwu konkurencyjne ceny.
Kontakt: Rados³aw Wachowski, tel. 508 371 515, e-mail: pkzradpol@vp.pl

W numerze 125 „Wieœci” b³êdnie podaliœmy nazwiska osób uczestnicz¹cych
w „Orszaku Trzech Króli”. W rolê monarchów wcieli siê ks. Sebastian Heliosz oraz Wiktor Mryka, a nie jak
podaliœmy: ks. Rafa³ Skitek i Micha³
Promny. Serdecznie przepraszamy. /-/

OSP Giera³towice podsumowa³a miniony rok
Stra¿acy ochotnicy z Giera³towic
ciesz¹ siê olbrzymim szacunkiem
i sympati¹ wielu mieszkañców. To
pewne, jak to, ¿e na ka¿dy sygna³
syreny, bez wzglêdu na porê dnia
i pogodê, przybiegn¹ do remizy,
wsi¹d¹ do wozu i rusz¹ na pomoc.
W ubieg³ym roku jednostka interweniowa³a 49 razy na terenie gminy
Giera³towice - 11 razy stra¿acy gasili
po¿ary, 6 razy udzielali pomocy w wypadkach drogowych, 5 razy neutralizowali skutki podtopieñ. Najwiêcej, bo
a¿ 22 razy, wyje¿d¿ali do usuwania
wiatro³omów oraz gniazd niebezpiecznych os i szerszeni. Ich obecnoœæ
i gotowoœæ niesienia pomocy w ka¿dej
sytuacji, zapewnia mieszkañcom, jak¿e
wa¿ne, poczucie bezpieczeñstwa.
Szczegó³owego podsumowania swojej dzia³alnoœci dokonali na walnym
zebraniu, które odby³o siê 27 stycznia

w sali sesyjnej Urzêdu Gminy. Tradycyjnie poprowadzi³ je prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej wGiera³towicach,
druh Alfred Kubicki. - Jednog³oœnie
przyjêto sprawozdanie za rok 2017
i zatwierdzono prê¿ny plan pracy na rok
2018 - podkreœla Damian Slany - naczelnik jednostki.
By³a równie¿ okazja do wrêczenia
legitymacji nowym cz³onkom giera³towickiej OSP - z r¹k prezesa i naczelnika
otrzyma³y je dziewczêta z M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej: Ada
Bednarek, Kaja Kaletka, Kamila
Slany, Martyna Spyra i Martyna
Sus. Obecnie OSP liczy 40 cz³onków
czynnych.
Na zebraniu nie zabrak³o goœci przedstawicieli samorz¹du i Urzêdu
Gminy Giera³towice, a tak¿e dyrektorów - miejscowej szko³y, Gminnego

Na co dzieñ jednostka wspó³pracuje z samorz¹dem gminy i wieloma organizacjami dzia³aj¹cymi na
terenie Giera³towic. Na walnym zebraniu nie zabrak³o wiêc ich przedstawicieli. Na zdjêciu od lewej: dh
Pawe³ Klajs, prezes OSP Alfred Kubicki, wójt gminy Joachim Bargiel, przewodnicz¹cy RG Józef Buchczyk,
so³tys Giera³towic Gerda Czapelka, prezes Kó³ka Rolniczego Andrzej Czapelka, Agnieszka Adamczyk
i Krzysztof Sierantowicz z Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego i naczelnik OSP Damian Slany.

Oœrodka Kultury i innych instytucji
wspó³pracuj¹cych ze stra¿akami przy
organizacji wielu imprez organizowanych w Giera³towicach. Warto w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e jednostka
z Giera³towic czuwa nad bezpiecznym
przebiegiem tak wa¿nych wydarzeñ,

jak do¿ynki czy Œl¹skie Gody. Organizuje pokazy sprzêtu stra¿ackiego
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ubieg³ym roku stra¿acy
zabezpieczali równie¿ przejazd kolarzy
z peletonu Tour de Pologne.
/JM/
ZSP w Paniówkach

Mistrzynie pióra

Chudów, Giera³towice. Chóralne podsumowania i plany...

Nowe czasy, nowe wyzwania

nagrodzone!

Chórzyœci chudowskiego „Bel Canto” i giera³towickiego „Skowronka” podsumowali
ubieg³y rok i omówili tegoroczne plany. Podjêli te¿ wa¿ne decyzje...
„Bel Canto” i „Skowronek” odby³y
coroczne zebrania, „Cecylia”
z Paniówek i przyszowicki „S³owik”
niebawem je przeprowadz¹.
.

Bel Canto

Zespó³ stan¹³ przed nowym i nie³atwym wyzwaniem. - W tej chwili
w naszym chórze pozosta³y wy³¹cznie
panie - powiedzia³a Wieœciom prezes
„Bel Canto” Jadwiga Zaremba. - To
niezwykle znacz¹ca zmiana, która
z pewnoœci¹ bêdzie rzutowaæ na najbli¿sze miesi¹ce naszej dzia³alnoœci.
Czasy siê zmieniaj¹, demografia te¿
robi swoje - obecnie do œpiewu nie garnie siê wystarczaj¹co wielu mê¿czyzn,
by utrzymaæ zespó³ mieszany. Kultywowanie piêknych tradycji œpiewaczych w Chudowie spada wiêc na barki
p³ci piêknej. - W³aœciwie bêdziemy
musia³y nauczyæ siê repertuaru na
.
nowo - t³umaczy prezes Zaremba.
Z tym zadaniem zmierz¹ siê chórzystki pod dyrekcj¹ Barbary Ja³owieckiej-Cempury. O stronê organizacyjn¹ dba zarz¹d z prezes Jadwig¹
Zaremb¹, sekretarz Mari¹ Juszczyk
.
i skarbnikiem Apoloni¹ Goczok.
O blaskach i cieniach dzia³alnoœci
chóralnej by³a mowa podczas corocznego zebrania, które odby³o siê
23 stycznia. Cz³onkinie „Bel Canto”
oceni³y i podsumowa³y 2017 rok,
a tak¿e ustala³y zamierzenia na naj.
bli¿sze miesi¹ce.
- Za nami ju¿ styczniowy XXVI Koncert Kolêd z udzia³em wszystkich
chórów gminy Giera³towice i Orkiestry
Dêtej OSP Przyszowice, a tak¿e Spotkania Kolêdowe w Domu Opieki Spo³ecznej u Ojców Kamilianów w Zabrzu mówi prezes Zaremba. - Przed nami
udzia³ w kolejnych ciekawych przedsiêwziêciach, m.in. na prze³omie maja
i czerwca spotkania z pieœniami Maryj-

.

.

.

nymi u ojców Kamilianów. Warto dodaæ, ¿e nasz chór równie¿ co roku
uczestniczy w koncercie „Ca³y Œl¹sk
Gra i Œpiewa” - imprezie, która odbywa
siê 3 maja w Niedobczycach. Ale nie
trzeba czekaæ na koncerty, by spotkaæ
siê z chórzystkami „Bel Canto”. Zespó³
spotyka siê we wtorki w salkach chóralnych w budynku oœrodka zdrowia
.
i biblioteki (w godz. 17.30-19.30).
- Ka¿dy, komu œpiew jest bliski, jest mile
widziany - zapewnia pani prezes. - Jeœli
ktoœ chcia³by wst¹piæ do naszego grona, przyjmiemy go z otwartymi ramio.
nami.

.

Skowronek
Przez ostatnich 16 lat na czele zarz¹du
giera³towickiego zespo³u sta³ prezes
Tadeusz Czech. W tym czasie chór
zapisa³ piêkne strony w swojej nader
bogatej, licz¹cej ponad wiek, historii.
Ka¿de, nawet przynosz¹ce wiele
satysfakcji, dzie³o ma swój kres, uzna³
prezes Czech i zdecydowa³, ¿e koñcz¹ca siê czteroletnia kadencja bêdzie
dlañ ostatni¹ w roli sternika zespo³u.
Przeprowadzone 17 lutego zebranie
sprawozdawczo-wyborcze - pod przewodnictwem Józefa Kornasa - mia³o
wiêc wymiar szczególny i... wzruszaj¹cy. Nie tylko dla zas³u¿onego prezesa,
ale równie¿ pozosta³ych chórzystów ka¿dy z zebranych mia³ œwiadomoœæ,
¿e zamyka siê pewien wa¿ny okres.
Œwiadkami tych znamiennych chwil
byli goœcie zebrania, cz³onkowie honorowi i wspieraj¹cy, a tak¿e samorz¹dowcy - wójt Joachim Bargiel, przewodnicz¹cy Rady Gminy Giera³towice
Józef Buchczyk i Piotr Rychlewski dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury
.
w Giera³towicach.
Kulminacj¹ zebrania sta³ siê wybór
nowego zarz¹du. Chórzyœci „Skowronka” nie mieli w¹tpliwoœci komu

.

powierzyæ kierowanie zespo³em na
kolejne czterolecie. Na nowego prezesa
wybrali druhnê Weronikê Czech,
przez ostatnich osiem lat pe³ni¹c¹
funkcjê wiceprezesa (prywatnie ¿onê
.
dotychczasowego prezesa).
- To niezwykle mi³y dowód zaufania ze
strony chórzystów, ale te¿ silny doping
do dalszej aktywnej dzia³alnoœci przyznaje pani prezes Czech. - A zarazem ogromne wyzwanie w obliczu
dzie³a, jakie pozostawili nam nasi
.
poprzednicy...
Oprócz prezes Czech zarz¹d tworz¹:
Jan Kukowka (wiceprezes), Urszula
Kukowka (sekretarz), Alojzy Kuœ
(skarbnik), Mirela Adamczyk (bibliotekarz), Grzegorz Adamczyk (kronikarz) i Józef Dembia. W sk³adzie komisji rewizyjnej s¹ Anna Herdzin,
Daniela Remiorz i Joanna Urbanik.
.
Dyrygentk¹ jest Beata Stawowy.
Przed ca³ym zespo³em nowe wyzwania: koncerty, wystêpy, udzia³ w imprezach œrodowiskowych. - Ju¿ dziœ
zapraszamy na kolejny, XXVI Koncert
im. ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego - mówi prezes Czech. - Odbêdzie siê w niedzielê, 22 kwietnia,
w naszej giera³towickiej œwi¹tyni. .
Próby chóru odbywaj¹ siê we wtorki
i czwartki (w godzinach 19-20.30)
w salkach przy Urzêdzie Gminy w Giera³towicach. Zainteresowani mog¹
przyjœæ osobiœcie b¹dŸ te¿ skontaktowaæ siê poprzez stronê internetow¹
(www.skowronek.slask.pl), ewentualnie
skorzystaæ z uprzejmoœci któregokolwiek z chórzystów. Prezes Weronika
Czech zachêca:- Jako chór
„Skowronek” œpiewamy ju¿ ponad 100
lat. Nie tylko chcemy, ale te¿ wrêcz
musimy trwaæ. Serdecznie zapraszamy
.
do naszego grona...

.

.

.

.

/bw/

Uroczyst¹ gal¹ w P³ocku zakoñczy³
siê ogólnopolski konkurs literacki
„Skrzyd³a mi rosn¹ u ramion”,
w którym nagrodzone zosta³y
uczennice Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Paniówkach.
II miejsce, w kategorii wiekowej
13-16 lat, zajê³a Anna Szo³tysek
z klasy IIIb, pisz¹c opowiadanie
„Planeta Nowa”, natomiast wyró¿nienia zosta³y przyznane Sandrze Czapli
z klasy IIb oraz Amelii Wyrobek
z klasy V.
To by³o bardzo wyj¹tkowe i uroczyste
spotkanie osób, które nie tylko lubi¹
literaturê, czytaj¹ , ale aktywnie w niej
uczestnicz¹. Podczas gali odczytano
fragmenty nagrodzonych utworów,
mo¿na by³o równie¿ porozmawiaæ
z cz³onkami kapitu³y, uzyskaæ cenne
wskazówki do dalszej literackiej pracy.
Mistrzyniom pióra gratulujemy i czekamy na kolejne ods³ony ich literackiego talentu, nad którym czuwaj¹
nauczyciele jêzyka polskiego Bo¿ena
Benson oraz Barbara Pytlarska.

.

/ZSP w Paniówkach/

Smaki Gminy Giera³towice
- ponownie do nabycia
Od stycznia ponownie jest do nabycia
ksi¹¿ka kucharska „Smaki Gminy
Giera³towice” - zapraszamy do
Gminnego Oœrodka Kultury.
Cena 25 z³.
WIEŒCI - luty 2018
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Weekend z kultur¹ œwiata

Giera³towice

Z ¿ycia szko³y...

W dniach 27-31 stycznia m³odzie¿ z gminy Giera³towice wziê³a udzia³ w tegorocznej
edycji programu EuroWeek - Szko³a Liderów. Uczestnicy tego nietypowego „obozu
edukacyjnego” mieli okazjê osobiœcie zetkn¹æ siê z kultur¹ innych krajów:
gruziñsk¹, hindusk¹, meksykañsk¹, tajsk¹, urugwajsk¹ czy wietnamsk¹...
Wyjazd wspar³ organizacyjnie tutejszy Gminny Oœrodek Kultury.
Z pobytu w Miêdzygórzu 24-osobowa
grupa m³odych mieszkañców naszej
gminy wróci³a z uœmiechem na ustach,
z gor¹cymi wspomnieniami z mnóstwem wra¿eñ i nowych doœwiadczeñ.
Zajêcia, w których uczestniczyli, prowadzone by³y w atrakcyjnej formie
interaktywnych warsztatów, gier,
zabaw czy wreszcie praktycznych æwiczeñ animowanych przez grupê wolontariuszy z ca³ego œwiata. Zdecydowana
wiêkszoœæ zajêæ by³a prowadzona
w jêzyku angielskim a wiêc dzieci
mia³y okazjê prze³amaæ bariery jêzykowe, rozwijaæ umiejêtnoœci komunikacyjne oraz podnieœæ w³asne kompetencje. Zauwa¿y³ to w rozmowie z nami
Szymon Hajduk z Giera³towic
i stwierdzi³ z radoœci¹: nauczy³em siê
nowych s³ów z jêzyka angielskiego,
które wykorzystam w szkole.
Wszyscy zgodnie podkreœlaj¹, ¿e najwiêksze wra¿enie - oprócz smacznych
posi³ków - zrobili wolontariusze,
którzy prowadzili szkolenia. Obcokrajowcy byli swoistymi ambasadorami swoich krajów, reprezentantami
innych kultur i narodów, z którymi
dzieci mia³y okazjê zetkn¹æ siê po raz
pierwszy w ¿yciu. Poznanie ich dziedzictwa, zdobycie wielu unikalnych
informacji na temat nieznanych zwyczajów czy obrzêdów, by³o bardziej
ekscytuj¹ce ni¿ ogl¹danie programów
na kanale Discovery. Ma³gorzata
Kuchta z Przyszowic, kolejna uczestniczka wyjazdu tak zafascynowa³a siê
kultur¹ Urugwaju, ¿e ju¿ zaczyna
planowaæ wycieczkê do tego kraju.
To by³o niesamowite prze¿ycie - powiedzia³a nam Magdalena Fira, jedna
z trzech opiekunek naszej grupy.
Wolontariusze prowadzili wiele prelekcji, podczas których omawiali kulturê
i tradycjê swoich krajów. Uczyliœmy siê
zabaw i tañców narodowych, ogl¹daliœmy filmy i zdjêcia tamtejszych krajobrazów, posi³ków, strojów, zabytków.
Ponadto wolontariusze uczyli nas

/-/

podstawowych zwrotów w swoich jêzykach. Omawiali alfabet, puszczali znan¹ w ich stronach muzykê. Jeœli ktoœ siê
tym interesowa³, móg³ uzyskaæ bardzo
bogat¹ wiedzê.

Fundacja Euroweek doceni³a Gminny Oœrodek
Kultury za wspó³pracê przy organizacji obozu
stosownym dyplomem z podziêkowaniem.

Oprócz intensywnych szkoleñ nie
zabrak³o czasu na rozrywkê. By³y tañce
- równie¿ te regionalne takie jak salsa
czy tango ale tak¿e wycieczki w góry,
do wodospadu Wilczki, by³y te¿ zabawy na œniegu. To z kolei najbardziej
przypad³o do gustu Karolinie Bia³eckiej z Przyszowic.
Jak podkreœlaj¹ organizatorzy, g³ównym celem programu jest zapewnienie
intensywnego, o wysokiej jakoœci szkolenia promuj¹cego wœród uczestników

uczenie siê i rozwój przez ca³e ¿ycie.
Szkolenie ma te¿ za zadanie budowaæ
pewnoœæ siebie oraz promowaæ naukê
jêzyków obcych. Dziêki niemu mo¿liwe jest równie¿ budowanie przyjaŸni
i sta³ej wspó³pracy pomiêdzy uczestnikami i wolontariuszami z organizacji
m³odzie¿owych.
S³uchaj¹c opinii uczestników EuroWeek'u z gminy Giera³towice mamy
pewnoœæ, ¿e za³o¿enia te w pe³ni zosta³y osi¹gniête. - Dla mnie ten wyjazd
by³ bardzo inspiruj¹cy, robi³am nawet
notatki, dziêki czemu zgromadzi³am
pewn¹ bazê zabaw i pomys³ów, które
mogê w przysz³oœci wykorzystaæ w pracy z dzieæmi - wspomina Magdalena
Fira i dodaje - Wolontariusze byli w podobnym wieku jak ja, dlatego bardzo
du¿o rozmawialiœmy o naszej pracy,
o studiach, o zainteresowaniach m³odych ludzi, o zwyczajach w Polsce
i w krajach sk¹d oni pochodz¹. W dalszym ci¹gu utrzymujê kontakt z wolontariuszami i mam nadziejê, ¿e bêdê
mia³a jeszcze okazjê uczestniczyæ w kolejnej edycji EuroWeek.
/Erpe/

Foto: archiwum Stowarzyszenia Mozart

M³odzie¿ porwa³a publicznoœæ

Piêkny koncert zapisze siê w pamiêci wszystkich uczestników, a szczególnie utalentowanych m³odych twórców...

.
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Dominika Groborz,
uczennica klasy 2b
i zarazem podopieczna œwietlicy
Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego
w Giera³towicach,
zosta³a laureatk¹
Powiatowego Konkursu Plastycznego
pt. „Zapobiegajmy
po¿arom w powiecie gliwickim”. Jego
organizatorem by³o Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Podsumowanie konkursu odby³o siê
11 stycznia w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach. - Jury doceni³o walory
artystyczne, wk³ad pracy, starannoœæ,
pomys³owoœæ oraz technikê wykonania,
przyznaj¹c Dominice I miejsce w kategorii klas I-III - poinformowa³a nas
Beata Kulasa, opiekunka artystyczna
nagrodzonej uczennicy.

Przyszowice

Owacj¹ na stoj¹co zakoñczy³ siê
koncert karnawa³owy w przyszowickiej szkole, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Muzyczne Mozart
i dyrekcjê Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego.
Koncert odby³ siê w niedzielê, 21 stycznia. - Wyst¹pili uczniowie Studium
Muzycznego z Przyszowic i Giera³towic
- mówi prezes stowarzyszenia Miros³awa Sander. - Goœcinnie zaprezentowa³ siê znany tenor Sylwester Targosz-Szalonek.
.
M³odzi artyœci, którzy do wystêpu
przygotowywali siê pod okiem Miros³awy Sander i And¿eliki Rutko-

Kolejny sukces plastyczny
podopiecznej œwietlicy

wskiej, zachwycili publicznoœæ. Do
tego stopnia, ¿e ta zgotowa³a im owacjê
na stoj¹co. - To by³o niezwyk³e prze-

¿ycie - nie ma w¹tpliwoœci pani prezes.
- Zostawi w naszej pamiêci znacz¹cy,
/bw/.
bardzo mi³y, œlad...

Z Delhi przez Szkocjê
do Giera³towic

22 lutego uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego z Giera³towic mieli
okazjê spotkaæ siê ze studentem z Glasgow, pochodz¹cym z Delhi w Indiach.
Shubham - bo tak ma na imiê, szybko
nawi¹za³ kontakt z m³odzie¿¹. Odpowiada³ na wiele pytañ zwi¹zanych ze
szko³¹, studiami, podró¿¹ po Europie
i tradycjami w Indiach. To by³a te¿
lekcja o ¿yczliwoœci, tolerancji i okazja
do praktykowania jêzyka angielskiego.
/Gra¿yna Lubszczyk/

Rozkoszek i Hofman
w Kadrze Œl¹ska

Ferie z GOK-kiem

Bez œniegu, lecz z atrakcjami

Foto: arch. Gardy

Ka¿da ze œwietlic Gminnego Oœrodka
Kultury w Giera³towicach przygotowa³a taki program, by skorzysta³y
z niego dzieci o ró¿nych zainteresowaniach. Oprócz tradycyjnych gier
planszowych i zabaw plastycznych,
by³y wycieczki. Pierwsza do Planetarium Œl¹skiego w Chorzowie. Kolejna do Œl¹skiego Teatru Lalki i Aktora
Ateneum w Katowicach, na przedstawienie „Babcia na jab³oni”.
Podopieczni œwietlic skorzystali tak¿e
z zaproszenia KS Garda Giera³towice
i uczestniczyli w treningu bokserskim,
przygotowanym specjalnie dla nich
przez trenerów boksu - wiêcej o tym na
tej samej stronie.
- Ferie z GOK-iem tradycyjnie ju¿
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem,
st¹d nasze œwietlice pracowa³y pe³n¹
par¹ - podkreœlaj¹ organizatorzy. /JM/

Foto: arch. GOK

Kolejne ferie za nami. Wprawdzie
œniegu by³o jak na lekarstwo, lecz
atrakcji nie brakowa³o.

Kadrowicze z trenerem klubowym, Adamem
Spiech¹ - w œrodku.

Uczestnicy wycieczki przed charakterystycznym budynkiem Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego im. Miko³aja Kopernika w Chorzowie.

27 stycznia w Gliwicach odby³y siê
konsultacje, podczas których wy³oniono Kadrê Œl¹ska m³odzików, kadetów, kadetek i juniorek w boksie na rok
2018. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e
powo³anie do kadry otrzyma³a dwójka
zawodników Gardy Giera³towice Izabela Rozkoszek w grupie kadetek
i Damian Hofman w grupie m³odzików.
/Oprac. JM, Ÿród³o: GARDA/

W czasie ferii

Przywo³ywa³y wiosnê

bokserzy siê nie nudz¹

- warsztaty tworzenia wiosennych dekoracji
21 lutego w Gminnym Oœrodku Kultury w Giera³towicach
przywo³ywano wiosnê, odby³o siê to przy okazji warsztatów,
których celem by³o stworzenie jak najpiêkniejszych i jedynych
w swoim rodzaju dekoracji.

Ferie z boksem zorganizowano w hali sportowej przy ul. Stachury w Giera³towicach z inicjatywy KS Garda
Giera³towice i Gminnego Oœrodka Kultury. Skorzysta³y z nich dzieci ze wszystkich miejscowoœci naszej
gminy.

Bokserzy Gardy nie zasypuj¹ gruszek
w popiele - przerwê w nauce
wykorzystali na intensywne treningi
oraz promocjê boksu olimpijskiego
wœród najm³odszych mieszkañców
gminy.
6 i 7 lutego dzieci spêdzaj¹ce ferie w
œwietlicach GOK, mog³y uczestniczyæ

w zajêciach sportowych poprowadzonych przez trenerów Adama
Spiechê i Grzegorza Mikulskiego.
Trwaj¹ce blisko dwie godziny spotkania by³y niezwyk³¹ okazj¹ by
przymierzyæ rêkawice bokserskie,
zobaczyæ ring od œrodka i poznaæ
tajniki tej piêknej dyscypliny sportu.
/-/

Chocia¿ za oknem wci¹¿ zimowa
szarówka, pomys³odawczyni spotkania, Dorota Boczek, postanowi³a o¿ywiæ ten wieczór iœcie wiosennymi atrybutami i kolorami. Uczestniczki warsztatów mia³y do dyspozycji ogrom
ró¿norodnych materia³ów. Nie zabra-

Leszek Bucki obroni³ Puchar Gwiazdy
W sobotê, 17 lutego, zakoñczy³ siê
XVI Turniej Tysi¹ca o Puchar LKS
Gwiazdy Chudów. Jak co roku
rozpocz¹³ siê on w paŸdzierniku
i obejmowa³ rozegranie 10 rund.
Zwyciêzc¹ zosta³ Leszek Bucki
(89 pkt.), który dziêki doskona³ej grze
w finale odrobi³ 5,5-punktow¹ stratê do
lidera i tym samym zdoby³ drugi raz
z rzêdu tytu³ mistrza. Drugie miejsce
zaj¹³ Janusz Pawe³ek, zdobywaj¹c
86,5 pkt., natomiast trzecie wywalczy³
Robert Gabor (81 pkt), awansuj¹c
z 8 miejsca. Na czwartym miejscu zameldowa³ siê Piotr Pietrzak zapisuj¹c
na swoim koncie 75,5 pkt.

Zwyciêzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Zwi¹zek Zawodowy Gór-

ników w Polsce KWK „Makoszowy”
Zabrze oraz Gminny Oœrodek Kultury
w Giera³towicach. Uroczystego wrê-

k³o: kory, patyków, mchów, fragmentów tkanin, „makaronów” z we³ny czesankowej, suszu, wst¹¿ek, sizalu, dekoracyjnych ptaszków i tulipanów - uszytych specjalnie na tê okazjê, piórek
i innych cudownoœci.
Podstaw¹ dekoracji by³ s³omkowy
wieniec, a dodatkowym akcentem podkreœlaj¹cym wiosenne œwiêta by³y
skorupki jajek. Ka¿da z pañ wed³ug
w³asnego pomys³u nie szczêdz¹c kreatywnoœci realizowa³a projekt. Wieczór
w pracowni up³yn¹³ w przemi³ej atmosferze dzia³añ twórczych i kobiecych
pogaduszek przy kawie.
/M M-B/.
czenia nagród dokonali Wójt Gminy
Giera³towice - Joachim Bargiel, dyrektor GOK - Piotr Rychlewski, przewodnicz¹cy ZZG w Polsce KWK „Makoszowy” Zabrze - Robert Misiek, oraz
prezes Gwiazdy Chudów - Zbigniew
Boroñ.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za
ufundowanie nagród, uczestnikom za
udzia³ w turnieju, jednoczeœnie zapraszaj¹c serdecznie na kolejny, który rozpocznie siê jesieni¹ 2018 r.
/SP/
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Wszechstronny wojownik Sport
Oliwier Nowok w Kadrze Polski Ju-Jitsu

Skoczyñski awansowa³
do Mistrzostw Polski
Juniorów w Boksie

W styczniu Polski Zwi¹zek Ju-Jitsu og³osi³ sk³ad Kadry Polski Juniorów M³odszych
U15 w konkurencjach NeWaza oraz Fighting. W obu, na wysokich miejscach, znalaz³
siê Oliwier Nowok z Giera³towic.

Wszechstronny wojownik
Oliwier nale¿y do najwszechstronniejszych sportowców naszej gminy.
Poza Ju-Jitsu, jego pasj¹ jest sambo
oraz dyscypliny olimpijskie - boks
i judo.
Judo trenuje w AZS Gliwice u trenera
Jacka Malczewskiego. Oliwier jest
aktualnym br¹zowym medalist¹
Mistrzostw Polski M³odzików w kat.
do 38 kg (Poznañ 2017). W ubieg³ym

Foto; Studio £obrozek

Powo³anie do kadry jest nagrod¹
wyniki osi¹gniête w ubieg³ym roku:
tytu³ wicemistrza Polski (kat. do 45 kg)
w Ju-Jitsu ne waza oraz 7 z³otych
medali zdobytych na wa¿nych turniejach krajowych i miêdzynarodowych.
Nale¿y dodaæ, i¿ ju-jitsu trenuje
w Spartanie Knurów u trenerów Tomasza Jab³onki oraz Mariusza Wowry i nie jest to jedyna dyscyplina,
w której osi¹ga sukcesy.
roku zosta³ równie¿ najlepszym polskim judok¹ do lat 15 w rankingu
International Judo League za wyniki
osi¹gniête na turniejach ogólnopolskich i miêdzynarodowych - 11 medali
z³otych, 6 srebrnych i 5 br¹zowych.
Boks, to kolejna dyscyplina olimpijska, w której osi¹ga sukcesy. Tajniki
walki na piêœci zg³êbia w Gardzie
Giera³towice pod okiem trenera Adama Spiechy. W turniejach nie wystê-

puje zbyt czêsto. Kiedy jednak wychodzi na ring, zazwyczaj wygrywa.
W ubieg³ym roku zwyciê¿y³ w Turnieju o Czarne Diamenty oraz o Puchar
Prezydenta Rybnika.
W minionym roku Oliwier z powdzeniem uczestniczy³ miêdzynarodowych zawodach sambo - sport walki
³¹cz¹cy m.in. techniki judo i zapasów.
W trakcie turnieju w litewskich Szawlach zaj¹³ miejsce drugie, natomiast
na turnieju sambo w Wilnie - miejsce
trzecie.
- Startujê w wielu dyscyplinach, bo
sprawia mi to przyjemnoœæ. Nie mam
ulubionej. Jeszcze nie wiem, w której
bêdê siê specjalizowa³ - poinformowa³
nas Oliwier. Zapytany o plany sportowe na najbli¿sze lata, odpowiedzia³:
Chcê pojechaæ na zawody najwy¿szej
rangi, by sprawdziæ siê.
/JM/

W dniach 10-11 lutego w hali GUKS
Carbo w Gliwicach odby³y siê eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów
w boksie - Ciechocinek 2018.
KS Gardê Giera³towice reprezentowa³
Remigiusz Skoczyñski - waga 69 kg.
W Gliwicach stoczy³ on dwa emocjonuj¹ce pojedynki.
W sobotê pewnie pokona³ Dawida
Bejma (3:0) - z klubu San Paulo
Mas³oñskie. W niedzielnym pojedynku fina³owym, przeciwnikiem Remigiusza by³ znany giera³towickiej publicznoœci Kacper Martyka - reprezentant Akademii Boksu Roberta Gortata.
I w tej walce sêdziowie zgodnie orzekli
(3:0) zwyciêstwo piêœciarz z naszego
klubu. Tym samym Remigiusz Skoczyñski zdoby³ przepustkê na Mistrzostwa Polski w Ciechocinku!
/JM, Ÿród³o: Garda/

Zgrupowanie p³ywaków Otworowski najlepszym
w Kazimierzy Wielkiej

polskim juniorem

P³ywacy Jednoœci Przyszowice
szlifowali formê na tygodniowym
zgrupowaniu w Kazimierzy Wielkiej,
w województwie œwiêtokrzyskim.
Obóz zorganizowano w trakcie ferii
zimowych.
Zawodnicy p³ywali codziennie po
10 km, to jednak tylko czêœæ treningu.
By³y równie¿ zajêcia ogólnorozwojowe na hali i æwiczenia rozci¹gaj¹ce.
- Intensywna praca ukierunkowana
by³a na budowanie wytrzyma³oœci poinformowa³a nas trener Alicja Stachura.
Obóz by³ etapem przygotowañ do
najwa¿niejszych zawodów w tym
roku. Dla juniorów Jednoœci z roczników 2003 i 2004 bêd¹ to
mistrzostwa Polski oraz Grand Prix
Polski. W obu grupach wiekowych s¹
kandydaci do czo³owych miejsc i medali na tych najwa¿niejszych imprezach krajowych. W roczniku 2003, to
przede wszystkim Filip Lamla,
legitymuj¹cy siê w tym sezonie 3. wynikiem w Polsce w swojej grupie wiekowej na 800 m i 4. na 1500 m st.
dowolnym. Na ubieg³orocznych mistrzostwach Polski, Filip zaj¹³ 5 miejsce na 1500 m st. dowolnym. Jest tak¿e
aktualnym, podwójnym mistrzem
Œl¹ska na 400 i 1500 m st. dowolnym.
Zawodnicy Jednoœci z rocznika 2004
zadebiutuj¹ w tym roku na mistrzostwach kraju. W walce o medale
z pewnoœci¹ bêd¹ siê liczyæ Jakub

w rankingu BOKSER.ORG

Roksana

Jakub

Filip

Warto przypomnieæ, ¿e Filip Lamla,
Jakub Kalkan i Roksana Bocian powo³ani zostali w ubieg³ym roku przez
Polski Zwi¹zek P³ywacki do Kadry
Narodowej Juniorów.
Dla m³odszych p³ywaków z naszego
klubu najwa¿niejszymi tegorocznymi
zawodami bêd¹ Mistrzostwa Œl¹ska
M³odzików oraz mistrzostwa miêdzywojewódzkie.
/JM/

Puchar Silesia
P³ywacy Jednoœci Przyszowice zaliczyli ju¿ pierwsze zawody w 2018 r.
16 lutego rywalizowali na p³ywalni
AWF w Katowicach, w silnie obsadzonym Pucharze Silesia, z udzia³em 752
zawodników z 54 klubów.
Kilkuosobowa reprezentacja Jednoœci zdoby³a tam 9 medali. Z³oty w wyœcigu juniorów (rocznik 2004) na 200
m kraulem wywalczy³ Maksymilian
Piercha³a. Srebrne zdobyli: Filip Lamla
(1), Maksymilian Piercha³a (2), Roksana Bocian (2), Maciej Wieczorke (1).
Br¹zowe - Natalia Mleczek i Roksana
Bocian. Wiêkszoœæ z naszych reprezentantów poprawi³a na katowickiej p³ywalni swoje rekordy ¿yciowe.

Presti¿owy i jednoczeœnie
najpopularniejszy polski portal
bokserski - BOKSER.ORG opublikowa³ ranking najlepszych
polskich juniorów w boksie za rok
2017. Chodzi o piêœciarzy
z roczników 1999 -2000.
W zestawieniu tym znalaz³o siê
piêciu reprezentantów Gardy
Giera³towice.
Wed³ug portalu, najlepszym polskim
juniorem w 2017 roku, w wadze œredniej (75 kg), by³ Tomasz Otworowski
- Garda Giera³towice. Przypomnijmy,
¿e Tomek w ubieg³ym roku zdoby³
m.in. Puchar Polski Juniorów.
Na drugim miejscu w rankingu, lecz
w wadze pó³ciê¿kiej (81 kg), sklasyfikowano Marcina Trybalskiego
(Garda). Z kolei Marcin, to ubieg³o-

roczny br¹zowy medalista Mistrzostw
Polski Juniorów.
Miejsca czwarte w rankingu zajêli
Remigiusz Skoczyñski i Patryk
Szeszko. Pierwszy z nich w wadze œredniej (75 kg), drugi w ciê¿kiej - 91 kg.
Portal zauwa¿y³ tak¿e Mateusza Wuzika, przyznaj¹c mu dziewi¹te miejsce
w wadze lekkopó³œredniej - do 64 kg.
Z naszych obliczeñ wynika, ¿e Garda
jest klubem, który mo¿e pochwaliæ siê
najwiêksz¹ iloœci¹ zawodników na czo³owych miejscach tego rankingu piêciu bokserów. Po czterech maj¹
w tym zestawieniu Skorpion Szczecin
i Paco Lublin.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ wszyscy nasi
wyró¿nieni zawodnicy ucz¹ siê piêœciarskiego rzemios³a pod okiem trenera klubowego Gardy, Adama Spiechy.
/JM, Ÿród³o: Garda/

Seniorski debiut Tomka Otworowskiego
28 stycznia w mys³owickiej hali
MOSiR odby³a siê gala boksu zawodowego - Silesia Boxing Show II. Podczas gali stoczono równie¿ piêæ walk
w boksie olimpijskim. W jednej z nich
wyst¹pi³ Tomasz Otworowski z Gardy
Giera³towice. By³ to jednoczeœnie jego
debiut w pojedynku seniorskim. Tomek
zaprezentowa³ siê w nim znakomicie,
pokonuj¹c 3-0 Wiktora Czopka
z Shoguna Mys³owice.

/JM/
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/JM, Ÿród³o: Garda/

Foto; arch. Gardy

Kalkan i Roksana Bocian, zajmuj¹cy
obecnie czo³owe miejsca na wielu
dystansach w ogólnopolskim rankingu
p³ywaków.

Tomek (strój czerwony) w pojedynku z Czopkiem

