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Wielkanoc - 2018
Szanowni Mieszkañcy Gminy Giera³towice!

Drodzy Czytelnicy!
Z g³êbi serca ¿yczymy Wam radosnych, rodzinnych
 i przede wszystkim zdrowych Œwi¹t Wielkiej Nocy, 

spêdzonych w atmosferze domowego ciep³a. 

Udanych spotkañ z przyjació³mi i s¹siadami, 
a tak¿e wiosennego optymizmu, 

pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu 
Zmartwychwstania Pañskiego.

Weso³ego Alleluja! Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Józef Buchczyk

Wójt Gminy
Giera³towice
Joachim Bargiel

Metropolia - to siê op³aca
Ponad  z³otych otrzyma w tym roku Gmina 
Giera³towice z Metropolii na inwestycje drogowe

3,3 miliona

- Przyznana kwota to 
efekt dobrych nego-
cjacji, zakoñczonych 
sukcesem - podkreœla 
wójt gminy, dr in¿. Joachim Bargiel. 
- Nap³yw pieniêdzy z Metropolii sta³ 
siê faktem. Potwierdza to s³usznoœæ 
naszej ubieg³orocznej decyzji 
o wst¹pieniu do Górnoœl¹sko-
Zag³êbiowskiej Metropolii, choæ 
sceptyków wtedy nie brakowa³o - 
zauwa¿a wójt. 

   Ponad 3,3-milionowa dotacja przy-
znana zosta³a z tzw. Metropolitalnego 
Funduszu Solidarnoœci. Wysokoœæ do-
tacji uzgadniano w podregionach Me-
tropolii. 
   5 marca w Gliwicach odby³o siê 
spotkanie Podregionu Gliwickiego, 
z udzia³em wójta Bargiela. - W trakcie 
negocjacji w³odarze gmin i mniejszych 
miast zdo³ali nak³oniæ przedstawicieli 
Gliwic i Zabrza, (najwiêkszych miast 
podregionu) ,  by  zrezygnowal i  

z uczestnictwa w podziale 20-miliono-
wej puli - poinformowa³ nas wójt Bar-
giel - W efekcie rezygnacji Gliwic 
i Zabrza z przys³uguj¹cych im czêœci, 
pieni¹dze podzielono równo pomiêdzy 
szeœæ pozosta³ych gmin podregionu.

   Z referatu Inwestycji i Szkód Górni-
czych UG Giera³towice otrzymaliœmy 
listê przedsiêwziêæ finansowanych 
z Metropolitalnego Funduszu Solidar-
noœciowego (MFS). Oto one:
1. Budowa chodnika i odwodnienia 
przy ul. Zwyciêstwa w Paniówkach.
Inwestycja ruszy w kwietniu, fina³ 
w sierpniu br. Wartoœæ najkorzystniej-
szej oferty przetargu na to zadanie - 
1,64 mln z³. Kwota dofinansowania 
z MFS - 1,5 mln z³ - pokryje ono 92 % 
wartoœci inwestycji. Zadanie obejmuje 
budowê chodnika z kostki betonowej 
(szer. 2 m) o d³ugoœci 1220 m - na odc. 

od zjazdu do szko³y w Pa
skrzy¿owania z ul. Gliwick¹ (obok p³y-
walni Wodnik). Pod chodnikiem 
(w miejscu istniej¹cego rowu) wybu-
dowana zostanie kanalizacja desz-
czowa, która pos³u¿y m.in. do odwo-
dnienia posesji przylegaj¹cych do cho-
dnika. 

niówkach - do 

Jeszcze w tym roku z dotacji 
sfinansowane zostan¹ nowe 
chodniki i modernizacja ulic

Dokoñczenie na str. 2.

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat 
na 
(przeœwietlenie piersi) 

w ramach Popularnego 
programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi.

Badanie bêdzie mo¿na wykonaæ 5 kwie-
tnia w Giera³towicach, w mammobusie 
zaparkowanym przy restauracji Szmara-
gdowa, ul. Ksiêdza Roboty 69.

Rejestracja: 

bezp³atn¹ mammografiê 
w technice 

cyfrowej 

tel. 58 666 24 44 
lub poprzez stronê: www.mammo.pl

Wiêcej o badaniach na str. 4

Szczegó³y na stronie nr 2

Bezp³atna 
mammografia

Zbadaj siê i zyskaj spokój

Oliwier NOWOK 
zdoby³ Puchar Europy 
w Ju Jitsu

Z³oto i Mazurek D¹browskiego 
- to by³y niezapomniane chwile,
przyznaje czternastolatek 
z Giera³towic - wiêcej na str. 11



W kolejnej edycji programu dotycz¹cego monta¿u paneli fotowoltaiczych, Gmina 
Giera³towice bêdzie wraz z i innymi gminami powiatu gliwickiego, ubiegaæ siê 
o dotacjê dla wszystkich, którzy z³o¿yli dotychczas wnioski i spe³niaj¹ warunki 
podstawowe uczestnictwa w programie, tj. data z³o¿enia ankiety w terminie, 
roczne zu¿ycie pr¹du powy¿ej 3000 kWh, spe³nienie warunków technicznych 
co do monta¿u instalacji.
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ukazuje siê od roku 2002

Sesja Rady Gminy Giera³towiceKalendarz imprez
kulturalnych i sportowych 

Obrady 43. sesji odby³y siê 
20 marca w auli Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego w Giera³towicach. 
Kierowa³ nimi Józef Buchczyk - 
przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Giera³towice.

W trakcie sesji wy-
brano drugiego wice-
przewodnicz¹cego 
Rady Gminy Gie-
ra³towice. Zosta³ nim 
radny Daniel Gajda 
z Chudowa. Jego kandydaturê w g³oso-
waniu tajnym popar³o 9 radnych. 
Kontrkandydat, radny Erwin Smol-
nik z Giera³towic, otrzyma³ 6 g³osów.
Wybór drugiego wiceprzewodni-
cz¹cego Rady jest konsekwencj¹ 
zapisów nowego statutu Gminy Gie-
ra³towice, który przewiduje w sk³adzie 
Rady dwóch wiceprzewodnicz¹cych. 
Przypomnijmy, ¿e wiceprzewodni-
cz¹cym jest tak¿e radny Artur 
Tomiczek z Giera³towic, który funkcjê 
tê piastuje od pocz¹tku kadencji. 

   W sprawie wyboru Rada podjê³a sto-
sown¹ uchwa³ê. Kolejne rozpatrzone 
i podjête dotyczy³y: a) dokonania ko-
rekty w bud¿ecie Gminy Giera³towice 
na rok 2018, b) nie wyra¿enia zgody na 
wyodrêbnienie w bud¿ecie Gminy 
Giera³towice na rok 2019 œrodków na 
fundusz so³ecki, c) zmian w uchwale 
dotycz¹cej zasad przyznawania so³ty-
som diet oraz zwrotu kosztów podró¿y 
s³u¿bowej, d) sprostowania oczywistej 
omy³ki „pisarskiej” w tekœcie uchwa³y 
w sprawie tygodniowego, obowi¹zko-
wego wymiaru godzin pracy nie-
których nauczycieli w zespo³ach 
szkolno-przedszkolnych, prowadzo-
nych przez Gminê Giera³towice, 
e) przyjêcia programu opieki nad zwie-
rzêtami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomnoœci zwierz¹t na terenie 
Gminy Giera³towice w 2018 roku. 
Kolejna z uchwa³ przypomnia³a, ¿e 
w tym roku czekaj¹ mieszkañców wy-
bory samorz¹dowe - dotyczy³a bo-
wiem: podzia³u Gminy Giera³towice 

na okrêgi wyborcze w wyborach do 
Rady Gminy Giera³towice.
Nale¿y dodaæ, ¿e projekt uchwa³y 
w sprawie nadania nazw ulicom na 
terenie Gminy Giera³towice zosta³ wy-
cofany z porz¹dku obrad na wniosek 
radnego Paw³a Hirsza, który popar³a 
wiêkszoœæ radnych.

   W punktach sesji poœwiêconych 
interpelacjom, wolnym g³osom i spra-
wom so³ectw, radni i so³tysi zg³aszali 
szereg spraw dotycz¹cych w g³ównej 
mierze napraw dróg i infrastruktury 
drogowej, kanalizacyjnej oraz bezpie-
czeñstwa na drogach. 
Rada wys³ucha³a tak¿e relacji wójta 
gminy z jego dzia³alnoœci w okresie 
miêdzysesyjnym. O jego udziale 
w istotnych dla gminy wydarzeniach, 
m.in. w posiedzeniu Podregionu Gli-
wice Metropolii Górnoœl¹sko-Zag³ê-
biowskiej, informujemy w osobnych 
tekstach, w tym wydaniu „Wieœci”. 

Radny Daniel Gajda

14 kwietnia o godzinie 11:00 
w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Giera³towicach odbêd¹ siê 
eliminacje do Konkursu Piosenki 
Dzieciêcej i M³odzie¿owej „KLANG”.

Zapisy do 12 kwietnia w GOK w Gie-
ra³towicach osobiœcie lub pod nr. 
tel. 32 301 15 11. Zwyciêzcy eliminacji 
wezm¹ udzia³ w konkursie g³ównym, 
który odbêdzie siê 9 czerwca, w trakcie 
Œl¹skich Godów Gminy Giera³towice. 
Regulamin i karta zg³oszenia dostêpne 
na: www.gok.gieraltowice.pl.

Chór SKOWRONEK z Giera³towic
zaprasza na XXVI edycjê Koncertu 
im. Ks. Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego, który odbêdzie siê 
22 kwietnia o godz. 17.00 w koœciele 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Giera³towicach.

   Podczas koncertu us³yszymy pieœni 
religijne w wykonaniu chórów: 
„S³owik” z Przyszowic, „Bel Canto” 
z Chudowa, „Cecylia” z Paniówek,
„Skowronek” z Giera³towic oraz goœci 
specjalnych - Chóru „Jutrzenka” z Or-
nontowic oraz Dzieciêco-M³odzie¿o-
wego Zespo³u Muzycznego „Uskrzy-
dleni”.
Koncert poprowadzi Gabriela Wiêcko.

Eliminacje do konkursu
piosenki KLANG

Koncert Gorczyckiego

W niedzielê, 15 kwietnia, o godz. 
17.00 w koœciele Matki Bo¿ej Szkaple-
rznej w Giera³towicach bêdziemy mieli 
okazjê obejrzeæ spektakl teatralny 
w wykonaniu Polskiego Teatru 
Historii. Bêdzie to muzyczna opowieœæ 
o najwa¿niejszych wydarzeniach na-
szego narodu; od Chrztu Polski w 966 r. 
do czasów wspó³czesnych. 

   Na spektakl serdecznie zapraszaj¹: 
Zwi¹zek Górnoœl¹ski, Stowarzyszenie 
„Porada” i parafia w Giera³towicach.
Wstêp wolny!

Spektakl na 100-lecie 
niepodleg³oœci Polski

Metropolia - to siê op³aca
Ponad  z³otych otrzyma w tym roku Gmina Giera³towice 
z Metropolii na inwestycje drogowe

3,3 miliona
Dokoñczenie ze str. 1.

2. Rozbudowa ul. Wodnej 
w Przyszowicach wraz z budow¹ 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Na realizacjê tej inwestycji Gmina 
Giera³towice pozyska³a dofinanso-
wanie a¿ z dwóch Ÿróde³. Z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019 
w wysokoœci 50% kosztów kwalifiko-
wanych - to ok. 1,25 miliona z³. Nato-
miast dofinansowanie z MFS wyniesie 
0,5 miliona z³. Koszt inwestycji osza-
cowano na 2,591 miliona z³. Prace 
rusz¹ w maju i potrwaj¹ do wrzeœnia br. 
Ulica Wodna przebudowana zostanie 
na odcinku 657 m (od skrzy¿. z ul. 
Giera³towick¹ do skrzy¿. z ul. Powstañ-
ców Œl¹skich). Zyska nawierzchniê 
z betonu asfaltowego o szer. 5,5 m. 
Wzd³u¿ jednej strony wybudowany zo-
stanie chodnik, po przeciwnej - œcie¿ka 

rowerowa. W ramach tej inwestycji 
przebudowane zostan¹ dwa skrzy¿o-
wania - z ulicami Poln¹ oraz Ogrodo-
w¹. W obrêbie ulicy wykonane zostan¹ 
równie¿ prace kanalizacyjne. 

3. Przebudowa uk³adu drogowego 
w obrêbie Zespo³u Szkolno-

Przedszkolnego w Paniówkach.
Na tê inwestycjê gmina pozyska³a dofi-
nasowanie z MFS w wysokoœci 1,1 
miliona z³. Pokryje ono 70 % kosztów 
zadania wycenionego na 1,574 miliona 
z³. Przebudowê wykona Firma DRO-
GOMAX Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór. 
Przebudowa obejmie istniej¹cy uk³ad 
dróg o ³¹cznej d³ugoœci 522 m, budowê 

2chodników o pow. 1020 m , miejsc po-
stojowych, zatoki postojowej, terenu 

2utwardzonego o powierzchni 1361 m . 
Powstanie tak¿e kanalizacja deszczo-

wa, a zmodernizowany rejon oœwietli 
20 nowych lamp ledowych. 

4. Budowa chodnika przy ulicy 
Powstañców Œl¹skich 
w Giera³towicach.

Chodnik z kostki betonowej, d³ugoœci 
479 m (szer. 2 m), powstanie pomiêdzy 
Zespo³em Szkolno-Przedszkolnym 
a ul. Zgrzebnioka. Pod chodnikiem 
przebudowana zostanie kanalizacja 
deszczowa o ³¹cznej d³ugoœci 603 m 
wraz z przykanalikami i przy³¹czami 
do s¹siednich dzia³ek. Budowa rozpo-
cznie siê w czerwcu, zakoñczenie 
zaplanowano na sierpieñ br.
Planowana kwota dofinansowania 
z MFS wynosi 200 tys. z³. Wartoœæ 
zadania wyceniono na 655 tys. z³. 

„Jak organizm trawi po¿ywienie” - to 
temat najnowszych zajêæ w Pracowni 
Doœwiadczeñ Naukowych. Zapisy 
w GOK lub pod nr. tel.: 32 3011512.
Zapraszamy!

/JM, Ÿród³o: materia³y RG/

/JM/

dotycz¹cy monta¿u paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Giera³towice

Komunikat Urzêdu Gminy Giera³towice
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Wspólnota jest periodykiem o tema-
tyce samorz¹dowej. Dociera do niemal 
wszystkich jednostek samorz¹du tery-
torialnego w Polsce. Publikuje analizy 
prawne i ekonomiczne, nowoœci pra-
wne, reporta¿e. Propaguje dobre pra-
ktyki funkcjonowania administracji 
publicznej. Tytu³ „Samorz¹dowca 
Roku” pismo przyznaje od kilku lat: 
- Doceniamy osoby, które szczególnie 
zas³u¿y³y siê dla rozwoju samorz¹-
dnoœci lokalnej.                 

   W tym roku redakcja postanowi³a 
wyró¿niæ wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, którzy przyczynili siê do 
powstania Górnoœl¹sko-Zag³êbiow-
skiej Metropolii, czyli pierwszej w Pol-
sce zinstytucjonalizowanej metropolii. 
- To niezwykle znacz¹cy krok w budo-
waniu p³aszczyzn wspó³pracy samo-
rz¹dów terytorialnych - zauwa¿aj¹ 
twórcy nagrody. - Mamy nadziejê, ¿e 
przyczyni siê do rozwoju gmin i miast 
zrzeszonych w metropolii, ale te¿ ¿e 
stanie siê inspiracj¹ oraz wzorem dla 
innych jednostek samorz¹du tery-
torialnego.             

.
.

 .
.

   Wspólnota powo³a³a siê na has³o 
„Viribus Unitis” (z ³ac.: wspólnymi 
si³ami), które przyœwieca³o polskim 
parlamentarzystom Austro-Wêgier. 
Przesz³o wiek temu uznali oni, ¿e wal-
czyæ o Polskê bêd¹ nie z broni¹ w rêku, 
ale poprzez pracê organiczn¹ i projekt 
polityczny. - W coraz bardziej podzie-
lonym spo³eczeñstwie potrzeba nam 
przyk³adów umiejêtnoœci wspó³dzia-
³ania - zauwa¿a redakcja pisma. 
- Ta wspó³praca, podobnie jak w haœle 
Viribus Unitis, nie oznacza, ¿e negu-

.

jemy ró¿nice, ale ¿e potrafimy siê 
wznieœæ ponad podzia³y.

   Twórcy nagrody s¹ przekonani, ¿e 
rozwój metropolii bêdzie czynnikiem 
pobudzaj¹cym rozwój ca³ego kraju. 
- Dlatego mimo wielu wydarzeñ oko³o-
samorz¹dowych oraz wielu ciekawych 
inicjatyw w gminach, powiatach i woje-
wództwach nie mieliœmy w¹tpliwoœci, 
¿e najpierw przyjêcie ustawy metropo-
litalnej, a potem ukonstytuowanie siê 
zarz¹du Górnoœl¹sko-Zag³êbiowskiej 
Metropolii, s¹ wydarzeniami prze³omo-
wymi i w 2017 roku najwa¿niejszymi - 
argumentuj¹ swoj¹ decyzjê, podkre-
œlaj¹c udzia³ okolicznych samorz¹-
dowców w przygotowaniu ustawy dla 
województwa œl¹skiego.          
.

   Dyplomy i statuetki „Samorz¹dowca 
Roku 2017” zosta³y wrêczone 1 marca 
podczas Zgromadzenia Ogólnego 
Zwi¹zku Miast Polskich w ¯ywcu.  

.

.

.

Region. Wójt Gminy Giera³towice „Samorz¹dowcem Roku”...

Do sukcesu wspólnymi si³ami
Wójt Joachim Bargiel zosta³ wyró¿niony tytu³em „Samorz¹dowca Roku 2017” 

przez Pismo Samorz¹du Terytorialnego Wspólnota.

Pogrzeb ks. Franciszka 
Malczyka z Chudowa
10 marca w koœciele NMP Królowej 
Anio³ów w Chudowie ¿egnano 
pochodz¹cego z tej miejscowoœci ksiê-
dza Franciszka Malczyka. 
Mszê œw. w intencji zmar³ego odprawi³ 
biskup pomocniczy archidiecezji kato-
wickiej, Marek Szkud³o. Kap³ana po-
chowano na miejscowym cmentarzu. 
W ostatniej drodze towarzyszyli mu 
najbli¿si, szerokie grono chudowskiej 
wspólnoty parafialnej a tak¿e przedsta-
wiciele gminy Giera³towice. 

   Ksi¹dz Malczyk urodzi³ siê 8 wrze-
œnia 1948 r. w Chudowie. Do szko³y 
podstawowej uczêszcza³ w rodzinnej 
miejscowoœci. Maturê zda³ w Knuro-
wie. W 1967 r. wst¹pi³ do Wy¿szego 
Œl¹skiego Seminarium Duchownego, 
mieszcz¹cego siê wówczas w Krako-
wie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 
w 1974 r. 
   Przez pierwsze lata pos³ugi by³ dusz-
pasterzem nies³ysz¹cych ze wzglêdu na 
znajomoœæ jêzyka migowego. PóŸniej 
wyjecha³ do Niemiec. Zmar³ 6 marca 
w Obersinn, gdzie by³ proboszczem 
miejscowej parafii. 

„Razem mo¿emy uczyniæ wiele” 
- kieruj¹c siê t¹ maksym¹, 
giera³towicka Rada Parafialna wysz³a 
z inicjatyw¹ zorganizowania wystawy 
prac rêkodzie³a artystycznego. 
Wystawa objê³aby obrazy, rzeŸby, 
ceramikê artystyczn¹ i u¿ytkow¹, 
prace hafciarskie, koronkarskie, 
wyroby z gipsu i inne. 

  Wystawê prezentowanych prac 
zakoñczy aukcja - fundusz pozyskany 
ze sprzeda¿y zostanie przeznaczony na 
dokoñczenie i wyposa¿enie miejsco-
wego domu parafialnego. Prosimy 
wszystkich obdarowanych artysty-
cznym talentem, aby swoimi pracami 
wsparli tê piêkn¹ inicjatywê. 

   W przysz³oœci giera³towicki dom 
parafialny móg³by byæ otwarty i go-
œcinny dla szerszej spo³ecznoœci.
Wystawa prac artystycznych plano-
wana jest na 26 - 27 maja br. W ostatnim 
dniu - aukcyjnym uczniowie Szko³y 
Podstawowej z Giera³towic przedsta-
wi¹ okolicznoœciowy program artysty-
czny dedykowany Mamom z okazji ich 
œwiêta.

   Prace ofiarowane przez artystów 
mo¿na bêdzie przynosiæ do Szko³y 
Podstawowej w Giera³towicach,               
w dniach 26 - 27 kwietnia, w godz. 
15.00 - 18.00, do sali nr 18.       
Organizatorzy wystawy prosz¹, aby 
darowane prace by³y opisane imieniem 
i nazwiskiem oraz numerem telefonu 
kontaktowego.           
   Dziêkujemy wszystkim, którzy po-
dejd¹ sercem do tej akcji i zechc¹ j¹ 
wesprzeæ swoimi dzie³ami. Wiêcej 
informacji mo¿na uzyskaæ pod nume-
rem telefonu: 518 360 966.         

                                         Organizatorzy

.
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Mamy laureatów Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych
Prze³om lutego i marca to 
tradycyjnie ju¿ okres fina³ów 
Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych - presti¿owych 
sprawdzianów wiedzy dla uczniów 
szkó³ podstawowych, 
gimnazjalnych i œrednich. 
Niezwykle mi³o nam poinformowaæ, 
i¿ do tegorocznych fina³ów 
awansowa³o piêcioro uczniów 
z naszych szkó³, a troje z nich 
zdoby³o najwy¿sze wyró¿nienie 
- tytu³ laureata.

Humaniœci przewa¿ali w tym roku 
wœród finalistów z naszej gminy. Anna 
Szo³tysek z klasy IIIb Gimnazjum im. 
Jana Paw³a II w Paniówkach zosta³a 
laureatk¹ z jêzyka polskiego. Anna 
rozwija swój talent (tak¿e literacki - 
jest autork¹ nagradzanych opowiadañ) 
pod opiek¹ polonistów: Teresy Nocoñ 
i Bo¿eny Benson.

   Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Gie-
ra³towicach mo¿e poszczyciæ siê 
dwoma laureatami. Zostali nimi: Ma-
teusz Dembia - z historii, oraz Dawid 
Piotrowski - z jêzyka polskiego. Obaj 
uczniowie powtórzyli tym samym 
swoje ubieg³oroczne osi¹gniêcia. 
Mateusz jest obecnie uczniem kl. IIIa 
miejscowego gimnazjum. Przedmiotu 
naucza go Stefan Duda. Natomiast 
Dawid uczêszcza do kl. VIIa SP 
im. Gustawa Morcinka. Wiedzê 

o jêzyku ojczystym prze-
kazuje mu Gabriela 
Wiêcko - polonistka 
miejscowej szko³y.

  Du¿y sukces w kon-
kursie osi¹gnê³a Patrycja 
Lis - uczennica gimna-
zjum w ZSP w Przyszo-
wicach. Dotar³a ona do 
fina³u z historii, jednak 
n ie  zdo ³a ³ a  w  n im 
uzyskaæ 90 procent  

mo¿liwych do zdobycia punktów, co 

gwarantowa³oby tytu³ laureatki. 

Patrycja uczy siê historii pod kie-

runkiem Janiny Widuch. 

Finalistk¹ (z geografii) zosta³a tak¿e 

Karolina Hanslik - uczennica kl. IIIa 

Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Pa-

niówkach. Karolina rozwija swoje 

zainteresowania pod opiek¹ nauczy-

cielki  geografii, Eweliny Lechus.
. 

. 

   Wojewódzkie Konkursy Przedmio-

towe organizowane s¹ przez Kura-

torium Oœwiaty w Katowicach, we 

wspó³pracy z delegaturami . Sk³adaj¹ 

siê z trzech etapów - szkolnego, rejo-

nowego i wojewódzkiego. Dotarcie do 

fina³u jest wiêc nie lada wyzwaniem 
i zarazem potwierdzeniem nieprze-

ciêtnej wiedzy ucznia. 

Anna Szo³tysek Mateusz Dembia Dawid Piotrowski

Patrycja LisKarolina Hanslik

Dla wspólnego dobra
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Nowy - stary zarz¹d na kolejn¹ kadencjê 
Giera³towice - Walne Zgromadzenie Spó³ki Wodnej

Stanis³aw Papkala z Chudowa, 
Andrzej Czapelka z Giera³towic, 
Zygmunt Strzoda z Paniówek 
i Marek Smo³ka z Przyszowic 
pokieruj¹ Gminn¹ Spó³k¹ Wodno-
Melioracyjn¹ w Giera³towicach przez 
kolejn¹, 5-letni¹ kadencjê. Decyzjê o 
przed³u¿eniu im mandatu podjêli 
jednog³oœnie delegaci, w trakcie 
walnego zgromadzenia, które odby³o 
siê 22 lutego w Giera³towicach. 

Poza wyborem nowego zarz¹du, dele-
gaci mieli okazjê do zapoznania siê ze 
sprawozdaniem finansowym Gminnej 
Spó³ki Wodno-Melioracyjnej za rok 
2017 oraz planem prac i bud¿etem na 
rok bie¿¹cy. Podczas zgromadzenia 
poruszono najistotniejsze tematy zwi¹-
zane z funkcjonowaniem spó³ki. Doty-
czy³y one m.in. szkód górniczych 

i wspó³pracy z kopalniami, wysokoœci 
sk³adki cz³onkowskiej oraz konse-
kwencji wejœcia w ¿ycie nowej ustawy - 
Prawo Wodne. 

   - Szczegó³owy wykaz prac spó³ki 
w 2017 r. znajduje siê na stronie inter-
netowej Urzêdu Gminy Giera³towice: 
www.gieraltowice.pl, w zak³adce: Spó³-
ka Wodna - informuje cz³onek zarz¹du, 
Zygmunt Strzoda. Natomiast poni¿ej 
publikujemy najistotniejsze informacje 
dotycz¹ce wykonanych prac i sposobu 
ich finansowania. 

   Zarz¹d spó³ki przypomina, ¿e zgo-
dnie z uchwa³¹ Walnego Zgroma-
dzenia Delegatów Gminnej Spó³ki 
Wodno-Melioracyjnej w Giera³-
towicach (z 23 lutego 2017 r.), w tym 
roku obowi¹zuj¹ nowe stawki sk³adki 
cz³onkowskiej: za nieruchomoœæ o po-
wierzchni do jednego hektara stawka 
wynosi 20,00z³, natomiast powie-
rzchniê powy¿ej 1 ha stawka wynosi 
12,00z³/ha - przeliczeniowo. 

Sposób finansowania

£¹cznie

Rowy melioracyjne (mb) Sieæ drenarska (ha) Wartoœæ robót (z³)

Sk³adki cz³onkowskie, w tym 
udzia³ w³asny do dotacji 
Starostwa.

Dotacja Urzêdu Wojewódz-
kiego w Katowicach.

Dotacja Starostwa Powia-
towego w Gliwicach.

1002

6477

2570

10 049

53 825,37

50 000,00

16 600,00

120 425,37

34,5

3,0

-

37,5

Rak piersi jest najczêœciej wystêpu-
j¹cym nowotworem u kobiet. Szcze-
gólnie mocno zagro¿one s¹ te miêdzy 
50 a 69 rokiem ¿ycia, choæ coraz 
czêœciej walczyæ z rakiem musz¹ 
i m³odsze panie. Wed³ug autorów 
raportu „Rak piersi w Polsce” ze zdia-
gnozowanym nowotworem ¿yje 70 tys. 
osób. Co roku notuje siê zaœ 16 tys. 
nowych przypadków zachorowania.     

   W pierwszym stadium choroba prze-
biega bezobjawowo. Po pewnym cza-
sie pojawia siê wyczuwalny guzek, 
pierœ ma nieco inny kszta³t, powiêksza 
siê sutek. Niepowstrzymany w porê rak 
zaatakuje wêz³y ch³onne, uderzy w ko-
œci, mózg, w¹trobê. Zabije...        

   Póki co, niespe³na po³owa uprawnio-
nych Polek zg³asza siê co roku na bada-
nia mammograficzne w ramach Popu-
lacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi nadzorowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia. Nie-
wiele, jeœli porównaæ do pañstw, gdzie 

.
.

.
.

w badaniach mammograficznych 
uczestniczy ponad 70 proc. uprawnio-
nych pañ.                   

   Badanie jest bezp³atne i refundo-
wane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Nie jest wymagane skiero-
wanie lekarskie. Na badanie mo¿na 
zg³osiæ siê w dowolnej miejscowoœci 
niezale¿nie od miejsca zamieszka-
nia. Mog¹ w nim uczestniczyæ ubez-
pieczone panie w wieku 50-69 lat, 
które nie by³y leczone z powodu raka 
piersi i jednoczeœnie: w ci¹gu osta-
tnich 2 lat nie mia³y wykonanej ma-
mmografii w ramach Programu, lub 
otrzyma³y wynik ze wskazaniem do 
wykonania badania po 12 miesi¹-
cach (dotyczy kobiet, u których w ro-
dzinie wykryto raka piersi u matki, 
siostry, córki lub w badaniu genety-
cznym stwierdzono mutacje w ge-
nach BRCA 1 i BRCA 2).       

   Mammografia trwa jedynie kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 zdjêæ 

.
.

 .
.

rentgenowskich. Pozwala na rozpoz-
nanie i wykrycie tzw. zmian bezobja-
wowych (guzków i innych nieprawi-
d³owoœci) w bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie s¹ one wyczuwalne 
podczas samokontroli piersi lub badañ 
palpacyjnych. Wczeœnie wykryty no-
wotwór piersi pozwala rozpocz¹æ 
natychmiastowe i skuteczne leczenie 
oraz daje niemal 100 proc. gwarancjê 
powrotu do zdrowia.           

   Doskona³a okazja do bezp³atnych 
badañ nadarzy siê w czwartek, 5 kwie-
tnia. Tego dnia przy restauracji Szma-
ragdowa w Giera³towicach (ul. Ks. 
Roboty 69) zatrzyma siê specjalisty-
czny mammobus firmy Lux Med 
Diagnostyka. Aby wzi¹æ udzia³ w ba-
daniu wystarczy siê zarejestrowaæ. 

Mo¿na to uczyniæ telefonicznie (pod 
nr. tel. 58 666 24 44) lub poprzez 
stronê internetow¹ 
(www.mammo.pl/formularz). 

.
.

Zrobi³aœ ju¿ mammografiê?
Giera³towice. Masz 50-69 lat? Zadbaj o zdrowie...

Œwi¹tecznymi porz¹dkami siê nie wymigasz. W pierwszy czwartek po 
Wielkanocy (5 kwietnia) przy restauracji Szmaragdowa w Giera³towicach 
zatrzyma siê specjalistyczny mammobus. To okazja do bezp³atnych badañ piersi 
dla pañ maj¹cych od 50 do 69 lat.

/bw/

Od poniedzia³ku 19 marca w siedzibie 
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej w Przyszowicach mo¿na ogl¹-
daæ wystawê prac malarskich Marieli 
Lubos. Obrazy bêdzie mo¿na podzi-
wiaæ do 6 kwietnia.               

   Autorka wykonuje swoje prace te-
chnik¹ akrylow¹. Tematem jej obrazów 
jest g³ównie martwa natura ale trafiaj¹ 
siê równie¿ pejza¿e czy portrety. 
W przesz³oœci mia³a ju¿ kilka wystaw, 
prowadzi te¿ prywatn¹ galeriê ma-
larstwa.                  
   Z zawodu Mariela Lubos jest kura-
torem s¹dowym. Na bie¿¹co spotyka 
siê z ludzkimi tragediami, widzi wiele 
smutku, biedê i ³zy. Jak sama twierdzi 
malarstwo jest dla niej sposobem na 
odstresowanie, swoistym zag³usza-
niem codziennoœci.             
   Autorka serdecznie dziêkuje za po-
moc w organizacji wystawy i udostê-
pnienie miejsca w siedzibie PGK jego 
prezesowi Bartoszowi Wydrze oraz 
pani Izabeli Buchale.           

.

.

.

.

Zag³uszanie codziennoœci
- wystawa malarstwa w PGK

/-/

Konsultacje w sprawie 
rozwoju sieci przesy³owych

27 lutego w Chorzowie obradowa³a 
Rada ds. Energii przy Œl¹skim Zwi¹zku 
Gmin i Powiatów, z udzia³em m.in. 
wójta gminy Giera³towice, Joachima 
Bargiela i sekretarza miasta Gliwice, 
Andrzeja Karasiñskiego. 
   Posiedzenie poœwiêcone by³o rozwo-
jowi przedsiêbiorstw energetycznych 
w zakresie poprawy efektywnoœci 
w przesyle i dystrybucji energii i gazu. 
Samorz¹dowcy mieli okazjê zapoznaæ 
siê ze strategicznymi planami rozwoju 
przedstawionymi przez reprezentantów 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz 
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddz. w Zabrzu. Wnieœli tak¿e uwagi 
dotycz¹ce m.in. rozwoju sieci elektry-
cznych, ciep³owniczych i gazowni-
czych na terenie województwa œl¹-
skiego.

Doroczne spotkanie Józefów
Tak¿e i w tym roku dzieñ œw. Józefa, patrona rodzin, 
by³ okazj¹ do spotkania grona Józefów z wójtem 
Gminy Giera³towice - tradycja tych spotkañ ma ju¿ 
20-letni¹ historiê, zapocz¹tkowan¹ jeszcze za 
kadencji œp. wójta Herberta Gawlika. 
   Tym razem goœæmi wójta Joachima Bargiela byli 
Józefowie: Buchczyk, Posi³ek, ks. Œwierczek, Ro¿ek, 
D³ugaj, Jaworek, Kap³anek, Nowak i Bry³ka. 

Panowie ci s¹ postaciami znanymi z ¿ycia publicznego 
naszej gminy, mocno zaanga¿owanymi w jej codzienne 
sprawy. Rozmowy prowadzone w tym gronie nie mog³y 
wiêc pomin¹æ tematów istotnych dla lokalnej 
spo³ecznoœci. 

Zareklamuj swoj¹ firmê 
w „WIEŒCIACH”

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   

/JM/

/JM/

/Tekst i foto: JM/
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Wybrano najpiêkniejsze, 
a wszystkie nagrodzono! 

GOK - rozstrzygniêto konkurs na „Palmê Wielkanocn¹” Kiermasz Wielkanocny

Kolejny konkurs na „Palmê 
Wielkanocn¹” za nami. 
Jury wybra³o najpiêkniejsze 
a organizatorzy postanowili 
w tym roku nagrodziæ wszystkich 
twórców palm.

Wyniki konkursu og³oszono 
w trakcie kiermaszu wiel-
kanocnego, który w tym 

roku odby³ siê 18 marca w salkach 
parafialnych przyszowickiego koœcio-
³a. A oto lista laureatów: I nagrodê 
przyznano Monice Karczmarz z Gie-
ra³towic. II nagrodê Amelii Gabor 
z Paniówek, III ex aequo - œwietlicy 
ZSP z Giera³towic oraz Filipowi, 
Sylwii i Danielowi Gajdom z Chu-
dowa. Wœród wyró¿nionych znalaz³y 
siê trzy œwietlice Gminnego Oœrodka 
Kultury - z Chudowa, Przyszowic 
i Paniówek.

   Laureaci odebrali nagrody i gratu-
lacje z r¹k przedstawicieli organiza-
torów konkursu i kiermaszu - wójta 
gminy Giera³towice Joachima Bar-
giela i dyrektora Gminnego Oœrodka 
Kultury, Piotra Rychlewskiego. By³a 

te¿ okazja do wspólnej fotografii na tle 
konkursowych palm - nale¿y przyznaæ, 
¿e wszystkie by³y pomys³owo ozdo-
bione i dorodne, najwiêksze z nich 
siêga³y dwóch metrów.    

  - Celem konkursu jest popula-
ryzowanie tradycji w³asnorêcznego 

 wykonywania palm. - poinformowa³ 
nas dyrektor Rychlewski - Jego 
uczestnicy maj¹ tak¿e okazjê, by 
pog³êbiæ wiedzê na temat symboliki 
i znaczenia palmy w obrzêdowoœci 
ludowej.  

By³y palmy wielkanocne, ale te¿ 
i „Warsztaty zdobienia jaj” - tajniki tej 
sztuki przybli¿a³a goœciom kiermaszu 
Magdalena Plottnik - instruktorka 
plastyki Gminnego Oœrodka Kultury. 
Wszyscy chêtni mogli poznaæ „abc” 
zdobienia jajek technik¹ decoupage.
 

   Goœcie odwiedzali jednak kiermasz 
przede wszystkim ze wzglêdu na 
zakupy œwi¹tecznych prezentów 
i ozdób. - Frekwencja by³a umiarko-
wana, lecz ci, którzy zdecydowali siê 
przyjœæ, zazwyczaj kupowali - podkre-
œlali w³aœciciele stoisk.

   Wiêkszoœæ oferowanych ozdób 
wykonana zosta³a rêcznie i wyj¹tkowo 
piêknie. Amatorzy oryginalnego rêko-
dzie³a mieli wiêc z czego wybieraæ. 
Wœród kilkunastu wystawców trady-
cyjnie ju¿ znalaz³y siê stoiska GOK 
w Giera³towicach oraz pañ z Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich. Organizatorami 
kiermaszu byli GOK i Gmina Gie-
ra³towice. Sale na potrzeby kiermaszu 
u¿yczy³ proboszcz przyszowickiej 
parafii, ks. Adam Niedziela. 

   Tradycji sta³o siê zadoœæ 
i po raz kolejny goœcinne 
progi  GOK powita³y 
mistrzynie wielkanocnego 
zdobienia jajek. W ci¹gu 
trzech spotkañ w œwie-
tlicach Giera³towice i Chu-
dów, warsztaty przepro-
wadzi³y - Joanna Urba-
nik, technik¹ rytownicz¹ 
oraz Olga Paleczna ,  
technik¹ zdobienia sito-
wiem. W tegorocznym 
cyklu spotkañ, które odbywa³y siê 7, 19 
i 21 marca wziê³o udzia³ 30 ucze-
stników, w tym 6 dzieci.

   - Bardzo siê cieszymy, ¿e s¹ panie tak 
utalentowane i zwi¹zane z GOK ju¿ od 
d³u¿szego czasu. Chc¹ dzieliæ siê swoj¹ 
pasj¹ z jak najszerszym gronem. Udaje 
siê to! S¹ osoby, które co roku 
spotykaj¹ siê u nas, traktuj¹ to ju¿ jak 
tradycjê - podkreœla Dorota Boczek,  
specjalista ds. edukacji kulturalnej

i imprez. Jak siê okazuje co roku te¿ 
pojawiaj¹ siê nowe osoby, chc¹ce sko-
rzystaæ z niebywa³ej okazji do two-
rzenia ma³ych wielkanocnych ozdób, 
dodaj¹cych uroku na œwi¹tecznym 
stole.

Wielkanocne zdobienia 
w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Giera³towicach

   Ma³o kto nie lubi 
jajek, a sposoby ich 
podania s¹ tak 
przeró¿ne, ¿e nawet 
niejadki znajd¹ coœ dla 
siebie. Przyznaæ jednak 
trzeba, i¿ dla pocz¹tku-
j¹cych kucharzy nawet 
rozbicie jajka w taki 
sposób, ¿eby skorupki 
nie by³y elementem 
dania, jest sztuk¹. 
A ugotowanie go tak, 
by mia³o odpowiedni¹ 
twardoœæ, to wyzwanie i dla doros³ych. 

   W czasie zajêæ dzieci uczy³y siê 
podstawowych przepisów na sma-
ko³yki jajeczne. Zrobi³y pastê idealn¹ 
do zarumienionych tostów. Jajka fasze-
rowane, by ju¿ w trakcie nadcho-
dz¹cych œwi¹t mog³y same je przy-
gotowaæ na wielkanocne œniadanie!
I niestandardowe jajka sadzone w pa-
pryce.
Poniewa¿ farsz do jajek sta³ siê hitem 
podajemy sk³adniki i polecamy nie 
tylko od œwiêta.

Jajeczne smako³yki, 
czyli warsztaty kulinarne „Ale jaja”

Jajka faszerowane „Ale jaja”

sk³adniki:
10 jajek, pêczek szczypiorku,
pêczek koperku, 30 dag szynki,
pêczek rzodkiewki, œredni ogórek 
zielony, majonez, sól, pieprz.

Jajka gotujemy, po wystudzeniu 
kroimy na pó³ i wyci¹gamy ¿ó³tka.
Resztê sk³adników drobno siekamy, 
mieszamy z ¿ó³tkami, majonezem 
i przyprawiamy do smaku.
Farsz nak³adamy do bia³ek. Jeœli 
nadzienia jest za du¿o, sprawdzi 
siê równie¿ na kanapce!  

W pierwszy dzieñ marca do Gminnego Oœrodka Kultury 
w Giera³towicach, mimo mroŸnej aury, na warsztaty przybyli 
m³odzi adepci sztuki kulinarnej. Poniewa¿ na horyzoncie 
Wielkanoc, tematem spotkania by³y dania z jajek.

/M. M-B/

/JM/ /JM/

/M. M-B/
Ciesz¹ce siê powodzeniem warsztaty prowadzi Miros³awa Mirañska-Baraniuk

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.

Jajko z „Wieœciami”

Okazuje siê, ¿e wielkanocne jajko 
mo¿na ozdobiæ stron¹ naszych 
„Wieœci”. Autork¹ pomys³u i dzie³a jest 
Pani Eugenia z KGW w Giera³to-
wicach. 
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W  tajniki ikonopisania 
ponownie wprowadza 
Marzena Rakoniewska, 

absolwentka Akademii Sztuk Piêknych 
w Katowicach, która sztuk¹ tworzenia 
ikon zafascynowa³a siê na studiach.

   Jej wiedza, doœwiadczenie, a tak¿e 
spokojne usposobienie, czyni¹ j¹ 
idealn¹ nauczycielk¹ w tej technice. 
Niew¹tpliwie praca nad ikon¹ wymaga 
cierpliwoœci, czasu i systematycznoœci. 
Powstaje ona przez wiele miesiêcy. 
Ka¿dy uczestnik odwzorowuje wy-
bran¹ przez siebie ikonê wieloeta-
powo. Zaczynaj¹c od przyklejenia 
p³ótna i na³o¿enia a¿ 12 warstw gruntu. 
Nastêpnie by pod³o¿e by³o idealnie 
g³adkie trzeba je szlifowaæ papierem 
œciernym, potem dopiero odbija siê 
wzór przy u¿yciu pigmentu, nak³ada 
w odpowiednie miejsca z³ocenie 
i kolor. Warto podkreœliæ, i¿ wszystko 

jest przygotowywane wed³ug tradycyj-
nych zasad i receptur. Uczestnicy 
wykorzystuj¹ do malowania temperê 
jajeczn¹, która jest po³¹czeniem ¿ó³tka, 
olejku goŸdzikowego, bia³ego wina 
i pigmentu.

   - Czêsto, gdzieœ za granic¹ kupujê 
ikony, mam ich ju¿ kilka, kolejna bêdzie 
mojego autorstwa. Spotkania tutaj to 
okazja do integracji z lokaln¹ spo³e-
cznoœci¹ - relacjonuje Gra¿yna For-
mela z Gliwic. Za namow¹ kole¿anki, 

która w tworzeniu ikon bierze udzia³ 
kolejny rok, do pracowni w GOK 
trafi³a Jolanta Matusiewicz z Knuro-
wa. - Robiê decoupage, szyjê, chcia³am 
spróbowaæ swoich si³ w innej formie 
pracy twórczej - wyjaœnia Jolanta. 
Swoj¹ ikonê zamierza sprezentowaæ 
mamie z okazji 65 urodzin - jako 
niespodziankê. 

   Jedynym mê¿czyzn¹ w towarzystwie 
jest Tomasz Famula, dla którego pisa-
nie ikony to pierwsze w doros³ym ¿y-
ciu dzia³anie plastyczne. - Od kilku lat 
mia³em ochotê napisaæ ikonê, w ze-
sz³ym roku niestety nie zd¹¿y³em 
do³¹czyæ do grupy. Bardzo cieszê siê, 
¿e takie warsztaty s¹ u nas blisko, nie 
muszê jeŸdziæ nigdzie daleko - wyzna³ 
pan Tomasz.

Od paŸdziernika 2017 w Gminnym Oœrodku Kultury w Giera³towicach ruszy³a druga edycja warsztatów 
pisania ikon. W tym sezonie prace nad w³asn¹ ikon¹ rozpoczê³o 9 osób. Zgodnie z zapowiedzi¹ 5 pañ 
uczestniczy w zajêciach drugi raz, tworz¹c kolejne niepowtarzalne dzie³o.

Pracownia ikon w GOK kontynuuje dzia³alnoœæ

/Tekst i foto: M. M-B/

/Tekst i foto: M. M-B/

Zmagania z rzepk¹ 
na Dzieñ Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Ko³o Gospodyñ 

Wiejskich z Paniówek zorganizowa³o 

po raz kolejny niezwyk³¹ imprezê. 
6 marca w klimatycznej sali 

restauracji Rajcula w Paniówkach 

bawi³o siê oko³o 70 osób, g³ównie 

pañ. By³o to nie tylko spotkanie przy 

kawie i ciastku, wieczór bowiem 

urozmaicony zosta³ przez 

kabaretowe show. Uczestnicy mogli 

poprawiæ sobie nastrój ogl¹daj¹c 

inscenizacjê „Rzepki” Juliana 

Tuwima.

Pomys³odawczyni¹ tej formy uatra-
kcyjnienia spotkania by³a Joanna Bar-
toszek, któr¹ z powodzeniem mo¿na 
ju¿ nazwaæ „dyrektorem artysty-
cznym” KGW Paniówki! Dziêki jej 
inicjatywie i zapa³owi cz³onkinie ko³a 
zawsze czymœ zaskakuj¹.

   Mimo, i¿ „Rzepka” Juliana Tuwima 
to wiersz chêtnie inscenizowany,  akto-
rzy maj¹ jednak do wykonania doœæ 

trudn¹ pracê. Nie wypowiadaj¹c ¿ad-
nych kwestii odgrywaj¹ przypisane 
sobie role jedynie pantomimicznie! 
Po³¹czenie gestów, mimiki, tañca, 
muzyki i kostiumów, o które ka¿dy 
zadba³ osobiœcie da³o niesamowite 
wra¿enie!

   W poszczególne role wcielili siê: 
Narrator - Joanna Bartoszek, Rzepka - 
Gabryjela Swoboda, Dziadek - Bogu-
s³aw Mryka, Babcia - Helena Hyba, 
Wnuczek- Damian Smorz, Piesek - 
Agnieszka Strzy¿ewska, Kotek - 
Agnieszka Gorszanów, Kurka - Gra-
¿yna Tomecka, G¹ska - Iwona Szo³-
tysek, Bociek - Urszula Hynisz, ̄ abka 
- Janina ¯yme³ka, Kawka - Krystyna 
Promny. 
Muzykê do przedstawienia opracowa³ 
Ryszard Piszczelok. Poczucie humoru 
i dystans których tego wieczoru nie 
zabrak³o sprawi³y, ¿e spotkanie to zapa-
d³o w pamiêci wszystkim goœciom!

Promocja ksi¹¿ki „Co siódmy”

   Wydawnictwo „Co siódmy” jest 
podsumowaniem wieloletniej pracy 
i wa¿nego etapu twórczoœci Krzy-
sztofa Go³ucha. Temat tej publikacji 
jest niezwykle istotny, wa¿ny ale 
zarazem trudny, bo dotyczy cz³owieka 
dotkniêtego, przez los, niepe³nospra-
wnoœci¹. Wed³ug statystyk jest to co 
siódma osoba ¿yj¹ca obok nas. Jak 
mo¿emy zauwa¿yæ na co dzieñ - nie 
wszyscy jeszcze zd¹¿yli siê oswoiæ 
z widokiem ludzi niepe³nosprawnych 
w przestrzeni publicznej. 
W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ 
Micha³ Szalast, który jest kuratorem 
wystawy towarzysz¹cej wydaw-
nictwu, jak równie¿ autorem tekstu 
ksi¹¿ki.

   Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ za 
mo¿liwoœæ w³¹czenia siê w promocjê 
albumu jak równie¿ za mo¿liwoœæ 

prezentacji dorobku twórczego Krzy-
sztofa Go³ucha. Dorobku, który nie 
tylko zmusza nas do refleksji nad 
losem ale jednoczeœnie edukuje i jest 
dla nas wszystkich swoistym oswaja-
niem niepe³nosprawnoœci. 

/-/

W czwartek, 22 marca, tutejszy Gminny Oœrodek Kultury goœci³  
Krzysztofa Go³ucha, artystê fotografika, laureata wielu presti¿owych 
nagród w kraju i zagranic¹. Wydarzenie to by³o zwi¹zane z promocj¹ 
jego najnowszego albumu „Co siódmy”. Wspó³organizatorem 
spotkania by³a Gminna Biblioteka Publiczna w Giera³towicach.

Zadanie publiczne wspó³finansowane ze œrodków otrzymanych z Gminy Giera³towice

Zakres konsultacji obejmuje :
Pomoc psychologiczn¹ oraz konsultacje terapeutyczne dla osób 
uzale¿nionych od alkoholu, narkotyków, a tak¿e ofiar i sprawców przemocy 
oraz dzieci z FAS (Alkoholowy Zespó³ P³odowy).

Konsultacje bêd¹ odbywaæ siê 2 razy w miesi¹cu, w godz. od 16 do 19, 
w Szkole Podstawowej w Giera³towicach, przy  ul. Powstañców Œl¹skich 41. 
Poprowadz¹ je: Pani Michalina Kamiñska - psycholog oraz Pani Magdalena 
Jasnos - terapeuta uzale¿nieñ. Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 5 i 20 kwietnia.
Wiêcej informacji na: www.têczaknurów.pl lub pod nr. tel.: 692 43 43 42.

.
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„Bel Canto” z Chudowa i giera³towicki 
„Skowronek” przeprowadzi³y zebrania 
nieco wczeœniej (pisaliœmy o nich w po-
przednim wydaniu „Wieœci”). Nieda-
wno uczyni³y to te¿ pozosta³e dwa 
zespo³y.

Chórzyœci zebrali siê 5 marca na zebra-
niu sprawozdawczo-wyborczym. - Za-
notowaliœmy stuprocentow¹ obecnoœæ - 
podkreœla prezes Stefania Rudnik.

   Zebrani pozytywnie ocenili ubieg³o-
roczn¹ dzia³alnoœæ zespo³u. Chór 
„Cecylia” wielokrotnie koncertowa³ 
zbieraj¹c pochlebne opinie. Zaznacza³ 
swoj¹ obecnoœæ podczas przedsiêwziêæ 
œrodowiskowych. Szczególnie dobrze 
zapisze siê w pamiêci uczestników 
ubieg³orocznych do¿ynek powiato-
wych, które odby³y siê na terenie 
Paniówek. Znakomicie radzi³ sobie 
równie¿ jako organizator cyklicznych 
imprez (m.in. koncertu kolêdowego 
z udzia³em orkiestry KWK Knurów). 
- Nie sposób pomin¹æ wielu uroczy-
stoœci, które nasz chór wzbogaca³ 
swoim œpiewem - dodaje prezes Rudnik. 
- W ka¿de przedsiêwziêcie staramy siê 
wk³adaæ jak najwiêcej chêci i umie-
jêtnoœci. Myœlê, ¿e z dobrym skutkiem.

   Podobnego zdania byli te¿ chórzyœci, 
którzy w g³osowaniu udzielili absolu-
torium zarz¹dowi zespo³u. Co wiêcej, 
œpiewacy uznali, ¿e kierownictwo ze-
spo³u powinno kontynuowaæ swoje 
dzie³o podczas kolejnej kadencji. 
Ukonstytuowa³ siê 5-osobowy zarz¹d, 
któremu druhny i druhowie dali mandat 
do dzia³ania na nastêpne cztery lata. 
W tym czasie „Cecylii” przewodziæ 
bêd¹: prezes Stefania Rudnik, zastêpca 

.

.

.

„Cecylia”

prezesa Andrzej Lempa, sekretarz 
Eryk WoŸnica, skarbnik Ró¿a Pier-
cha³a i dyrygent Beata Stawowy. 
O „z³ote zg³oski” w kronice chóru dba 
Eryk WoŸnica, natomiast nuty i sprawy 
bibliotekarskie s¹ w gestii £ucji Spa-
dek. Komisjê Rewizyjn¹ tworz¹: prze-
wodnicz¹cy Bronis³aw Pyka, zastêpca 
przewodnicz¹cego Mariola Lempa i 
cz³onkini Jolanta Kasza.- Warto zau-
wa¿yæ, ¿e zmniejszyliœmy liczebnoœæ za-
rz¹du z siedmiu do piêciu osób - mówi 
pani prezes. - Zmiana zwi¹zana jest z 
iloœci¹ chórzystów. Uznaliœmy, ¿e przy 
26-osobowym zespole, piêcioosobowy 
zarz¹d w zupe³noœci spe³ni swoje 
zadanie. A plany zespó³ ma ciekawe 
i ambitne. - Oczywiœcie zamierzamy 
kontynuowaæ dotychczasowe dzie³o za-
pewnia prezes Rudnik. - Postaramy siê 
te¿, by publicznoœæ mia³a jak najlepsze 
wra¿enia z naszych koncertów.     

   Chórzyœci s¹ znakomitymi ambasa-
dorami swojej miejscowoœci, ale te¿ 
ca³ej Gminy Giera³towice. Dowodem 
wieloletnia wspó³praca z chórami z Za-
olzia. Bardzo mo¿liwe, ¿e w tym roku 
mi³oœnicy piêknego œpiewu bêd¹ mieæ 
okazjê do pos³uchania zaprzyjaŸnio-
nego z „Cecyli¹” chóru „Stonava” 
z czeskiej Stonavy. Jeœli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, przyjaciele zza 
po³udniowej granicy bêd¹ goœæmi 
chórzystów z Paniówek w drugiej po³o-
wie roku. - Przed nami spore wyzwania, 
ale z radoœci¹ stawimy im czo³o zapo-
wiada prezes Rudnik.       

   Bardzo pracowity okaza³ siê ubieg³y 
rok dla chórzystów „S³owika”. Zespó³ 
koncertowa³, uœwietnia³ œpiewem na-
bo¿eñstwa i uroczystoœci rodzinne, 
w³¹cza³ siê w œrodowiskowe przedsiê-

.
.

.
.

„S³owik”

wziêcia (m.in. do¿ynki, Bo¿e Cia³o, 
kolêdowanie z dzieæmi, adoracja przy 
¿³obku w panewnickiej bazylice). 
Bardzo podnios³a i wa¿na dla chóru 
okaza³a siê uroczystoœæ 50-lecia 
poœwiêcenia sztandaru.         

   �ród³em wielu wzruszeñ sta³ siê be-
nefis dyrygenta Henryka Mandrysza, 
wiele radoœci da³a trzydniowa wizyta 
zaprzyjaŸnionego chóru „Dvorak” 
z Uherskiego Brodu. Z prawdziw¹ saty-
sfakcj¹ œrodowisko œpiewacze przyjê³o 
przyznanie wyró¿nieñ „Zas³u¿ony dla 
Gminy Giera³towice” dyrygentowi 
Henrykowi Mandryszowi i cz³onkowi 
honorowemu chóru Markowi B³a-
szczykowi.              

   Chórzyœci kultywuj¹ tradycje œpie-
wacze, ale te¿ dbaj¹ o integracjê i jak 
najlepsze, przyjacielskie relacje. St¹d 
m.in. wycieczki do kopalni soli w Wie-
liczce, Kazimierza Dolnego i Sando-
mierza, pielgrzymka do Czêstochowy, 
a tak¿e ognisko na terenie probostwa 
i udzia³ w przedstawieniu w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie.         

   Na koniec 2017 roku w chórze 
„S³owik” udziela³o siê 41 osób. Zespó³ 
ma 17 cz³onków honorowych i 93 
wspieraj¹cych. Co warte szczególnego 
podkreœlenia, w ideê œpiewacz¹ przy-
szowian w³¹czaj¹ siê druhny i druho-
wie spoza tej miejscowoœci. Dzia³aj¹cy 
od przesz³o 100 lat chór scala mi³oœni-
ków œpiewu, przyci¹gaj¹c tyle¿ profe-
sjonalizmem, co i wspania³¹ atmosfer¹.
Miniony rok zapisze siê w pamiêci 
chórzystów i wielu tysiêcy s³uchaczy. 
Nie tylko ze wzglêdu na udane koncerty 
i wzruszenia, jakie nios¹ wystêpy, lecz 
równie¿ wa¿ne zmiany dla zespo³u. Po 
niemal 40 latach dyrygowania „S³owi-
kiem” Henryk Mandrysz uzna³, ¿e pora 

.
.

.
.

.
.

na nastêpców. Kierownictwo muzy-
czne od niezwykle zas³u¿onego dyry-
genta, postaci nie do przecenienia dla 
chóru, przejê³a Barbara Ja³owiecka-
Cempura.              

   Rok w rok kronika zespo³u zyskuje 
kolejne zapisane karty - œwiadectwo 
urozmaiconej i aktywnej dzia³alnoœci. 
To zas³uga dziesi¹tek chórzystów 
i bardzo twórczego, a przy tym konse-
kwentnego w dzia³aniu, zarz¹du „S³o-
wika”. W obecnej kadencji kierowni-
ctwo chóru tworz¹: prezes Irena 
Cziumplik, wiceprezesi Stefan Skrzy-
pczyk i Józef D³ugaj, dyrygent 
Barbara Ja³owiecka-Cempura, sekre-
tarze Justyna Karwat i Aurelia Pa-
wlas, skarbnik Joanna Szo³tysek, 
bibliotekarz Agnieszka Lomania, 
sztandarowy Ryszard Kuchta, cz³on-
kowie (³awnicy) Maria Paœdzior 
i Ewa Minkus. W sk³ad komisji rewi-
zyjnej wchodz¹ Zygmunt Szo³tysek, 
Stanis³aw Hajduk i Mieczys³aw 
Grobosz.               

   - Jesteœmy kontynuatorami ponadstu-
letniego dzie³a kilku pokoleñ œpiewa-
ków - mówi prezes Cziumplik. - To tyle¿ 
zaszczyt, co i ogromne wyzwanie. 
Czynimy wiele, by uczyniæ zadoœæ ocze-
kiwaniom w³asnym i naszych wspa-
nia³ych s³uchaczy. Z pewnoœci¹ nadal 
bêdziemy siê staraæ, by jak najlepiej 
wype³niaæ nasze „S³owicze” motto: 
„Z pieœni¹ przez ¿ycie iœæ, a¿eby 
drugim radoœæ nieœæ”...          

.
.

.
.

.

Lata p³yn¹, œpiew siê niesie
Chóry „Cecylia” z Paniówek i „S³owik” z Przyszowic podsumowa³y ubieg³y rok 
i omówi³y tegoroczne plany. Podjê³y te¿ istotne decyzje...

Paniówki, Przyszowice. Chóralne podsumowania i plany...

/Bogus³aw Wilk/

/E. Widuch/

We wtorek 27 marca, w Centrum 

Edukacyjnym im. œw. Jana Paw³a II 
w Gliwicach, odby³a siê gala 

wrêczenia nagród i og³oszenia 

wyników etapu okrêgowego 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Orze³ Bia³y - nasza 

duma” pod patronatem marsza³ka 

Senatu RP, zorganizowanego przez 

Kancelariê Senatu, w 100-lecie 

odzyskania niepodleg³oœci.

   W konkursie wziê³y udzia³ uczennice 
Zespo³ów Szkolno - Przedszkolnych 
z Przyszowic i Giera³towic. Przyszo-
wice reprezentowa³y: Alicja Mali-
nowska (kl. 6b) - wyró¿nienie, Alina 
Smolarek (kl. 7b) - wyró¿nienie i Oli-
wia Adamczyk (kl. 7a) wraz z wice-
dyrektor Violett¹ Kunkiewicz i nau-

czycielami - Beat¹ Stawowy i Janin¹ 
Widuch. Giera³towice reprezento-
wane by³y przez Zofiê Górsk¹ (kl.5a), 
Deborê Kroczyk (kl.5a) i Nataliê 
Tkacz (kl.5a) z nauczycielem - El¿bie-
t¹ Widuch. Z ramienia Urzêdu Gminy 
w gali uczestniczy³a insp. Zofia Aren-
darska. 

   Uroczystoœæ zosta³a zorganizowana 
przez Biuro Senatora RP prof. dr. hab. 
in¿. Krystiana Probierza i uœwie-
tniona koncertem pieœni i piosenek 
patriotycznych w wykonaniu chóru 
m³odzie¿y Pañstwowej Szko³y Muzy-
cznej pod kierownictwem dr Joanny 
Pudlik.

Orze³ Bia³y - nasza duma 
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Paniówki. Sukces m³odych druhów podczas stra¿ackiego turnieju

M³odzie¿owcy z Paniówek najlepsi
M³odzi reprezentanci OSP 
Paniówki wygrali Halowy 
Turniej M³odzie¿owych Dru¿yn 
Po¿arniczych Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych. Zawody 
odby³y siê 24 lutego 
w Paniówkach.

Do rywalizacji w nowoczesnej hali 
sportowej goœcinnego Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego przyst¹pi³o siedem 
dru¿yn: piêæ ch³opiêcych - z OSP: Che-
ch³o, Bycina, £any, Knurów i Paniówki 
oraz dwie dziewczêce - z OSP: Œwibie 
i Paniówki.                 
.

   Wspó³zawodnictwo odbywa³o siê 
w trzech konkurencjach. Nale¿a³o wy-
kazaæ siê nie tylko sprawnoœci¹ fizy-
czn¹, ale te¿ rozleg³¹ wiedz¹, dotycz¹c¹ 
m.in. sprzêtu u¿ywanego przez stra¿a-
ków. Rywalizowano na torze prze-
szkód, potem w sztafecie po¿arniczej, 
a na koñcu na stanowisku wêz³ów oraz 
przyrz¹dów i armatur.             

   Zmaganiom przygl¹da³a siê komisja 
sêdziowska, powo³ana przez komen-
danta miejskiego Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Gliwicach, st. bryg. Janu-
sza Przybylskiego. Jury tworzyli: m³. 
bryg. Jerzy Grochowski, m³. bryg. 
Józef Glagla, m³. kpt. £ukasz Nowak 

.

.
.

i m³. Asp. Dawid ¯yznowski. O kolej-
noœci decydowa³a iloœæ punktów zdo-
bytych przez poszczególne dru¿yny. 

   Jak siê okaza³o, rywalizacjê dru¿yn 
ch³opców wygrali przedstawiciele OSP 
Paniówki. Drugie miejsce zajê³a OSP 
Chech³o, trzecie - OSP Knurów, czwar-
te - OSP Bycina, a pi¹te - OSP £any. 
W grupie dziewcz¹t zwyciê¿y³a repre-
zentacja Œwibia przed Paniówkami.                
.

   Zwyciêzcy odebrali Puchary Starosty 
Gliwickiego oraz Puchary Wójta Gmi-

.

.

ny Giera³towice, wszystkie dru¿yny - 
dyplomy, a ka¿dy zawodnik otrzyma³ 
pami¹tkowy medal. Trofea wrêczyli im 
pose³ na Sejm RP Piotr Pyzik, starosta 
gliwicki Waldemar Dombek, wójto-
wie: gminy Giera³towice - Joachim 
Bargiel, gminy Rudziniec - Krzysztof 
Obrzut i gminy Wielowieœ - Ginter 
Skowronek, a tak¿e komendant miej-
ski PSP w Gliwicach - st. bryg. Janusz 
Przybylski i prezes Zarz¹du Oddzia³u 
Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach - 
Andrzej Frejno.             .
.

   Turniej zorganizowany zosta³ przez 
Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP 
RP w Gliwicach przy wsparciu KM 
PSP w Gliwicach oraz samorz¹dów Po-
wiatu Gliwickiego i Gminy Giera³to-
wice. - Specjalne podziêkowania z³o¿y-
liœmy na rêce pana Henryka Karcza, 
który od wielu lat wspiera nas w orga-
nizacji powiatowych halowych turnie-
jów m³odzie¿owych dru¿yn po¿arni-
czych OSP - podkreœla³ prezes Frejno.  

/sisp, bw/

/£. Cempura/

Gminny Konkurs Historyczny
Rywalizowali uczniowie szkó³ 
podstawowych

W poniedzia³ek, 19 marca, w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Paniów-
kach odby³ siê VI Gminny Konkurs 
Historyczny. Wystartowali w nim 
uczniowie klas IV - VII z Giera³towic, 
Przyszowic, Chudowa i Paniówek. 
Pierwsza czêœæ konkursu poœwiêcona 
by³a stuleciu odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci i uczestnicy musieli siê 
wykazaæ swoj¹ wiedz¹ z tej w³aœnie 
tematyki. Czêœæ druga nosi³a tytu³ 
”...By³ taki czas...” i poœwiêcona by³a 
dziejom Polski i œwiata w czasie II 
wojny œwiatowej.

   Konkurencje obejmowa³y nie tylko 
odpowiedzi na pytania, ale tak¿e pracê 
z tekstami Ÿród³owymi, znajdowanie 
wspólnego mianownika dla ukrytych 
w kopercie hase³, jak równie¿ znajo-
moœæ biografii wybranych postaci 
historycznych. Po zaciêtych zmaga-
niach zwyciê¿y³ zespó³ Szko³y Podsta-
wowej w Przyszowicach, wyprze-
dzaj¹c uczniów z Giera³towic, 
Paniówek i Chudowa. Nagrody ksi¹-
¿kowe i s³odki poczêstunek dla ucze-
stników ufundowany zosta³ przez Radê 
Rodziców.

Rekrutacja do projektu - Wsparcie na starcie
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gliwicach rozpoczê³o 
realizacjê projektu „Wsparcie na 
starcie”, wspó³finansowanego 
przez Uniê Europejsk¹ w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego. Do koñca 2020 r. 
obejmie on wsparciem 120 
mieszkañców powiatu gliwickiego, 
w tym mieszkañców naszej gminy. 

   Program ten kierowany jest do osób 
z niepe³nosprawnoœci¹, którzy s¹ bez-
robotni, poszukuj¹ pracy, s¹ nieaktywni 
zawodowo oraz do wychowanków ro-
dzin zastêpczych i placówek opiekuñ-
czo-wychowawczych. Obejmuje on 
swoim dzia³aniem osoby od 15 do 65 
roku ¿ycia.

  G³ównym celem programu jest 
wszechstronna pomoc w aktywnym 
w³¹czeniu siê oraz utrzymaniu na rynku 
pracy. Udzia³ w proponowanych w ra-
mach projektu szkoleniach, u³atwi 
dostêp do wielu po¿¹danych ofert 
pracy. Rozwój kompetencji, umiejê-
tnoœci i wzrost poziomu aktywnoœci 
spo³eczno-zawodowej - to komple-
ksowy zakres wsparcia, który mo¿e 
otrzymaæ ka¿dy z uczestników proje-
ktu. Ka¿dy uczestnik zostanie objêty 
wsparciem jednego z opiekunów - pra-
cowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gliwicach, czuwa-
j¹cych nad realizacj¹ indywidualnie 
dobranej dla ka¿dego œcie¿ki reinte-
gracji zawodowej i spo³ecznej.

   W ramach projektu przewidziane s¹ 
atrakcyjne dzia³ania zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i wyjazdowej. W pro-
gramie przewidziano treningi kompe-
tencji, umiejêtnoœci spo³ecznych i za-
wodowych; kursy, szkolenia i war-
sztaty; poradnictwo specjalistyczne; 
zajêcia edukacyjne, sportowe i kultu-
ralne. Ka¿dy uczestnik bêdzie móg³ 
skorzystaæ z imprez integracyjnych 
oraz wybranych przez siebie rekrea-
cyjnych form spêdzania czasu 
wolnego.

  Wszystkie zainteresowane osoby 
mog¹ zapoznaæ siê z Regulaminem 
Rekrutacji, który wraz z za³¹czni-
kami jest do pobrania na stronie 
internetowej: www.pcpr-gliwice.pl
 

   - W celu wype³nienia dokumentacji 
zg³oszeniowej do projektu, zapraszamy 
do siedziby Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Gliwicach, przy 
ul. Zygmunta Starego 17, gdzie czekaj¹ 
na Pañstwa pracownicy, którzy udziel¹ 
odpowiedzi na pytania oraz pomog¹ 
w wype³nieniu formularza zg³oszenio-
wego, stanowi¹cego pierwszy krok re-
krutacji - zachêcaj¹ pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie. 

   Informacje udzielane s¹ te¿ telefo-
nicznie, pod numerem: 32 233 79 83. 
Wype³niony dokument mo¿na równie¿ 
przes³aæ na adres pocztowy:
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice.

/�ród³o: Serwis Informacyjny Powiatu/ 
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To by³ szczególny rok dla stra¿aków 
z OSP Przyszowice

Przyszowice - Zebranie Sprawozdawcze OSP

25 lutego druhowie OSP z Przyszowic 
spotkali siê w swojej remizie, by w tra-
kcie zebrania sprawozdawczego pod-
sumowaæ miniony rok. A by³ on wyj¹-
tkowy, naznaczony wspania³ym jubi-
leuszem 130-lecia dzia³alnoœci Ocho-
tniczej Stra¿y Po¿arnej w Przyszo-
wicach, by³ rokiem w którym jednostka 
otrzyma³a nowy sztandar i aktywnie 
uczestniczy³a w specjalistycznych 
szkoleniach. Przede wszystkim jednak 
stra¿acy brali udzia³ w dziesi¹tkach 
akcji ratowniczych. 

   - W ubieg³ym roku nasza jednostka 
uczestniczy³a w 52 akcjach prewen-
cyjno-ratowniczych na terenie Przyszo-
wic, gminy Giera³towice i powiatu 
gliwickiego - informuje prezes OSP, 
Andrzej Gawlik - 10 razy gasiliœmy 
po¿ary, 9 razy wyje¿d¿aliœmy do wy-
padków i kolizji drogowych, 33 inter-
wencje - to wyjazdy w sytuacji zagro¿eñ 
lokalnych: budowa tamy przeciwpowo-
dziowej, pompowanie wody, usuwanie 
wiatro³omów oraz gniazd os i szerszeni 
- wylicza.

   Druhowie z Przyszowic zdaj¹ sobie 
sprawê, ¿e ich umiejêtnoœci s¹ nie-
zwykle wa¿ne podczas akcji ratowni-

czych, dlatego te¿ chêtnie zg³êbiaj¹ 
pomocn¹ im wiedzê i æwicz¹. W ubie-
g³ym roku uczestniczyli w kursach, 
szkoleniach i warsztatach po¿arni-
czych organizowanych m.in. przez 
Komendê Wojewódzk¹ oraz æwicze-
niach w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaœniczego, natomiast 
druh Witold Nocoñ mia³ niezwyk³¹ 
okazjê by szkoliæ stra¿aków w Etiopii.

   Sprawozdanie z ubieg³orocznej dzia-
³alnoœci zosta³o ocenione pozytywnie 
i stra¿acy przyjêli je jednog³oœnie. 
Zarz¹dowi jednostki gratulowali obe-

cni na zebraniu: wójt gminy Joachim 
Bargiel, wiceprezes Gminnego Za-
rz¹du OSP Henryk Karcz oraz 
sekretarz Urszula Zaj¹c. Nale¿y 
dodaæ, ¿e zarz¹d OSP Przyszowice sta-
nowi¹: Andrzej Gawlik - prezes, 
Marcin Fojcik - naczelnik, Witold 
Nocoñ - zastêpca naczelnika, Miro-
s³aw Lis - sekretarz, Jolanta Fojcik - 
skarbnik, Franciszek Mazur - gospo-
darz oraz Kamil Sobota i Robert 
Zgorza³y - cz³onkowie zarz¹du. Preze-
sem honorowym jest Marek B³a-
szczyk.

   Warto zauwa¿yæ, ¿e poza dzia³al-
noœci¹ statutow¹, jednostka chêtnie 
anga¿uje siê w ¿ycie lokalnej spo³e-
cznoœci. Stra¿acy organizuj¹ festyny 
i pokazy dla mieszkañców, tak¿e tych 
najm³odszych - w miejscowym Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym, zabez-
pieczaj¹ imprezy organizowane 
w Przyszowicach, m.in. akcjê „Ca³a 
Polska Biega”. Jako jedyna w gminie, 
jednostka posiada Orkiestrê Dêt¹ - 
wspania³y zespó³ muzyków, który 
koncertami uœwietnia wiele gminnych 
uroczystoœci. 

OSP Paniówki. Stra¿acy-ochotnicy podsumowuj¹ i planuj¹...

Zawsze gotowi ratowaæ i pomagaæ
Choæ dzia³aj¹ od 1903 roku, w XXI wieku zajêcia te¿ im nie brakuje. Stra¿acy 
OSP Paniówki ubieg³y rok mieli pracowity, w bie¿¹cym te¿ bêd¹ mieli co robiæ...

W sobotê, 3 marca, odby³o siê zebranie 
sprawozdawcze jednostki. Druhowie 
podsumowali 2016 rok i omówili plany 
na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.           
W ubieg³ym roku stra¿acy OSP 
Paniówki uczestniczyli w 32 akcjach 
ratowniczych: czterokrotnie gasili 
po¿ary, 17 razy likwidowali zagro¿e-
nia, 10-krotnie wyje¿d¿ali do wypad-
ków, a w jednym przypadku wyjazd 
okaza³ siê fa³szywym alarmem. - Ju¿ po 
tej statystyce widaæ, ¿e nasza dzia³al-
noœæ jest potrzebna - zauwa¿a prezes 
jednostki Marian Morga³a.        
   Zastêpca naczelnika Henryk Karcz 
jest stra¿akiem z ponadczterdziesto-
letnim sta¿em. Doskonale wiêc widzi 
ró¿nice miêdzy latami 70. a wspó³cze-
snoœci¹: - Czasy siê zmieniaj¹. Kiedyœ 
do wypadków siê praktycznie nie je-
Ÿdzi³o, natomiast przede wszystkim 
reagowa³o siê na zagro¿enie po¿arowe. 
O charakterze zagro¿eñ przes¹dza 
m.in. bliskoœæ ruchliwych dróg (przede 
wszystkim autostrad A1 i A4 oraz trasy 
Gliwice - Miko³ów). Stra¿acy-ocho-
tnicy staraj¹ siê przygotowaæ na ka¿de 
okolicznoœci. St¹d te¿ ich udzia³ w kur-
sach i szkoleniach, pozwalaj¹cych 
uzyskaæ odpowiednie umiejêtnoœci.    

   Druhowie nie stronili równie¿ od 
innego rodzaju aktywnoœci: uczestni-

.

.

czyli w zawodach sportowo-po¿arni-
czych, prowadzili zajêcia edukacyjne 
i pokazy ratownictwa drogowego, w³¹-
czali siê w przedsiêwziêcia œrodowi-
skowe i akcje charytatywne. Stale 
wspó³pracuj¹ z okolicznymi instytu-
cjami - szko³ami i parafiami - oraz 
organizacjami.             
   Przypomniano o tym podczas coro-
cznego zebrania. Œwiadkami podsu-
mowañ byli goœcie, m.in. wójt gminy 
Giera³towice Joachim Bargiel, Kari-
na Karcz - wicedyrektor Zespo³u 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniów-
kach i Jolanta Fojcik z Zarz¹du Gmin-
nego Zwi¹zku OSP RP.           

   Zebrani podkreœlali ogromny doro-
bek jednostki na przestrzeni ponad 
100 lat dzia³alnoœci, ale te¿ dostrzegali 
potrzebê kontynuacji dzie³a wielu po-
koleñ poprzedników. Statystyki poka-
zuj¹, ¿e brak zajêcia im nie grozi. 
Dostrze¿ono i doceniono umiejêtn¹ 
pracê z m³odzie¿¹. M³odzie¿owe Dru-
¿yny Po¿arnicze - zarówno ch³opców, 
jak i dziewcz¹t - daj¹ gwarancjê profe-
sjonalnej dzia³alnoœci jednostki w przy-
sz³oœci. Niedawne sukcesy nastolatków 
w zawodach ratowniczych tylko 
utwierdzaj¹ w tym przeœwiadczeniu...
Powody do satysfakcji ma zarz¹d OSP 
Paniówki. Aktualnie tworz¹ go: prezes 

.

.
.

Marian Morga³a, wiceprezes-naczelnik 
Urban Spadek, zastêpca prezesa 
Miros³aw Karcz, skarbnik Franciszek 
Gancarczyk, zastêpca naczelnika 
Henryk Karcz, sekretarz Maciej Pro-
mny, gospodarze Andrzej Henisz 
i Rafa³ Galañski oraz cz³onek zarz¹du 
Marek Pyka.            
   Przesz³oœæ by³a bardzo pracowita 
i ciekawa, przysz³oœæ te¿ nie bêdzie 
inna. Tym bardziej, ¿e stra¿aków-ocho-
tników z Paniówek czekaj¹ wyzwania 
logistyczne. - Nasza obecna siedziba 
zostanie przeznaczona na potrzeby 
przedszkola - wyjaœniaj¹. - To oczywi-
œcie wi¹¿e siê ze zmianami, które bêd¹ 
nas dotyczyæ. Mimo wszystko druho-
wie s¹ dobrej myœli. Nie mo¿e byæ 
inaczej, skoro samorz¹d gminy od lat 
mocno wspiera ich dzia³alnoœæ. Wierz¹, 
¿e tak¿e obecna sytuacja u³o¿y siê po 
ich myœli. - Kwestie organizacyjne to 
jedno, a nasza gotowoœæ do ratowania 
¿ycia i zdrowia okolicznych mieszkañ-
ców to drugie - mówi¹. - Zawsze mo¿na 
by³o na nas liczyæ. I tak te¿ oczywiœcie 
jest nadal, bez wzglêdu na okoli-
cznoœci...              

.

.

/bw/

„Bileciki do kontroli” - pod takim 
has³em odbywa siê g³osowanie, które 
ma wy³oniæ szeœæ obiektów, jakie 
zostan¹ umieszczone na rewersie limi-
towanej serii biletów komunikacji 
miejskiej. Organizatorem akcji jest 
Górnoœl¹sko-Zag³êbiowska Metro-
polia (GZM).                  . 

   - W miastach i gminach Metropolii 
znajduje siê wiele ciekawych i chara-
kterystycznych obiektów - t³umaczy za-
mys³ przedsiêwziêcia Rafa³ Kurowski, 
dyrektor Departamentu Promocji i Ko-
munikacji Spo³ecznej. - Chcemy po-
kazywaæ piêkno naszych gmin i miast.

   G³osowanie rozpoczê³o siê 16 marca 
na stronie facebookowej Metropolii 
(Metropolia GZM). Bierze w nim 
udzia³ 41 obiektów, które zosta³y wyty-
powane przez urzêdy miast i gmin, 
nale¿¹cych do GZM. Wœród propo-
zycji s¹ m.in. Gliwicka radiostacja, 
zabytkowy tramwaj w Bytomiu, 
katowicki Spodek, szyb KWK Knurów 
i zamek myœliwski w Promnicach. 
G³os oddawany jest poprzez reakcje 
pod zdjêciami (like lub serduszko).

   Typowanie bêdzie mieæ dwa etapy. 
Pierwszy zakoñczy siê 30 marca 
wyborem 12 fina³owych obiektów. Ich 
wizerunki zostan¹ wkomponowane w 
szatê graficzn¹ biletów jednorazowych 
i ponownie poddane pod g³osowanie. 
W drugim etapie zostanie wy³onionych 
szeœæ zwyciêskich propozycji. To 
w³aœnie one stan¹ siê ozdob¹ limi-
towanej edycji biletów, która do 
sprzeda¿y trafi w lecie.           

.

.

.

.

Komunikacja. 
Internauci  maj¹ g³os...

Zamek w Chudowie znajdzie siê na 
limitowanej serii biletów, które 
bêd¹ w sprzeda¿y w lecie? 
Wszystko zale¿y od woli 
internautów...

Zamek na biletach?

/bw/

/JM/

Sztandar ufundowany w ubieg³ym roku towarzyszy 
stra¿akom podczas wa¿nych wydarzeñ i uroczystoœci.



10 WIEŒCI - marzec 2018

Od 5 lat prowadzimy Stacjê Kontroli 
Pojazdów, w której dokonujemy 
Przegl¹dów rejestracyjnych do 3,5 t.
 

:
poniedzia³ek - pi¹tek: od 7.00 do 19.00
sobota: od 8.00 do 14.00.
Telefon kontaktowy: 691 309 463

Godziny otwarcia stacji

Atutem stacji jest autoserwis. Wykonu-
jemy w nim diagnostykê i naprawê: 
silników  klimatyzacji  

elektrycznych  zawieszenia
naprawy bie¿¹ce oraz serwis ogumienia. 

˜ ˜

˜

uk³adów 
. Polecamy 

Godziny otwarcia warsztatu:
poniedzia³ek - pi¹tek: od 7.00 do 19.00
Telefon kontaktowy: 603 524 331

Jest MEDAL!
Br¹z juniorskich Mistrzostw Polski w Boksie 
dla Remigiusza Skoczyñskiego

W pi¹tek, 9 marca, przed meczem 
Ekstraklasy pi³karskiej pomiêdzy 
Górnikiem Zabrze, a Zag³êbiem Lubin, 
tzw. pi³karsk¹ eskortê stanowili 
uczniowie Szko³y Podstawowej w Gie-
ra³towicach, którzy s¹ równie¿ zawo-
dnikami Akademii Pi³karskiej Górnika 
Zabrze.
 

   By³o to wielkie prze¿ycie oraz ogro-
mne doœwiadczenie dla wszystkich. 
To w³aœnie w ten sposób rozpoczynaj¹ 
swoj¹ przygodê z wielk¹ pi³k¹ i otrzy-
muj¹ mo¿liwoœæ towarzyszenia swoim 
najwiêkszym pi³karskim autorytetom. 
Mo¿e to w³aœnie ich w przysz³oœci 
zobaczymy jako pi³karzy na murawie 
Górnika Zabrze. /T. Macha/

/Tekst i foto: JM//

Bokserzy Gardy Giera³towice, ile¿ 
oni robi¹ dla naszego sportu ...!!! 
Ka¿dy wystêp piêœciarzy 
z Giera³towic na najwa¿niejszych 
zawodach krajowych przynosi 
sukces. Nie inaczej by³o 
w Ciechocinku.

Na zakoñczonych tam 4 marca XXV 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Bo-
ksie, Remigiusz Skoczyñski (Garda) 
zdoby³ br¹zowy medal w wadze 
pó³œredniej (do 69 kg). - W opinii 
trenera kadry narodowej oraz tre-
nerów klubowych, by³ a to najmocniej 
obsadzona waga mistrzostw - poin-
formowa³ nas Adam Spiecha, trener 
Gardy. Do mistrzostw zakwali-
fikowa³o siê 138 bokserów z 80 klu-
bów.
W wadze œredniej wyst¹pi³o 16 ju-
niorów, prezentuj¹cych podobne

umiejêtnoœci. W stawce tej Remigiusz 
znakomicie poradzi³ sobie w walce 
eliminacyjnej i æwieræfinale, wygry-
waj¹c pojedynki jednog³oœnie - 5:0! 

   W pó³finale trafi³ na ubieg³orocznego 
mistrza Polski, Micha³a Jarliñskiego 
z Championa W³oc³awek. Skoczyñski 
pokaza³ w tej walce charakter pra-
wdziwego wojownika, jednak to 

Jarliñski cieszy³ siê tego dnia ze
zwyciêstwa. Jak siê póŸniej okaza³o, 
ponownie zosta³ mistrzem Polski. 
Bokser Gardy zdoby³ medal br¹zowy. 

   Przypomnijmy, ¿e Skoczyñski ma 
równie¿ w sportowym dorobku tytu³ 
mistrza Polski - zdoby³ go w ni¿szej 
kategorii wiekowej, wœród kadetów. 

 

Eskorta Ekstraklasy



GP Ma³opolski 
w P³ywaniu

Miêdzywojewódzkie 
Mistrzostwa M³odzików

Nowok wygrywa 
w Jaœle

Judo

P³ywanie

Oliwier Nowok wygra³ miêdzyna-
rodowe zawody judo, z cyklu Inter-
national Judo League, które odby³y siê 
3 marca w Jaœle. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 
czternastolatek z Giera³towic (w judo 
reprezentuj¹cy AZS Gliwice) wygra³ 
w kat. 42 kg wszystkie walki techni-
kami koñcz¹cymi! Pierwsz¹ - poprzez 
technikê duszenia, drug¹ i trzeci¹ - 
przez zastosowanie dŸwigni.

Oliwier Nowok 
zdobywa Puchar Europy w Ju Jitsu

¯aki LKS Giera³towicew finale NGK
   - Dru¿yna ¿aków LKS 35 Giera³towice 
awansowa³a do Wielkiego Fina³u NGK Halowej 
Ligi Pi³ki No¿nej Podokrêgu Zabrze - 
poinformowa³ nas trener Tomasz Macha. 
W gronie oœmiu finalistów nasze ¿aki uplasowa³y 
siê ostatecznie na szóstej pozycji. Awans do fina³u, 
to du¿y sukces, bowiem o miejsce w nim walczy³y 
32 dru¿yny z ca³ego podokrêgu. 

   Dru¿yna ¿aków LKS 35 Giera³towice (rocznik 
2009) wyst¹pi³a w sk³adzie: Kalina Mazur, Antoni 
Kowalski, Marcin Wyskiel, Szymon Kruszyñski, 
Dawid Ko³towski i Piotr Kopel. Zawodnicy ci s¹ 
zarazem uczniami miejscowej szko³y 
podstawowej. 

Oliwier Nowok, czternastoletni 
mieszkaniec Giera³towic, okaza³ 
siê objawieniem Pucharu Europy 
w Ju Jitsu - rozegranego 24-25 
marca w holenderski Amersfoort. 
Debiutuj¹c w zawodach tej rangi 
(w kat. U15 do 41 kg) zdoby³ dwa 
medale i Puchar Europy! Z³oto 
i Puchar wywalczy³ w konkurencji 
ne-waza. Medal srebrny 
w fighting.

   - Najtrudniejsz¹ walkê stoczy³em 
w finale ne-waza z reprezentantem 
Rosji, Fedorem Tkachevem. To by³ 
bardzo mocny fizycznie przeciwnik - 
wyjaœnia Oliwier - by³em jednak do-
brze skoncentrowany, to pomog³o mi 
w zwyciêstwie. Oliwier przyzna³, ¿e 
koncentracji zabrak³o mu w finale 

fighting, drugiej konkurencji, w której 
zdoby³ medal srebrny, ulegaj¹c ró¿nic¹ 
zaledwie 3 punktów Niemcowi Stah-
lhutowi Malinowi. 

   Debiut w Reprezentacji Polski, w ki-
monie z god³em narodowym, by³ du-
¿ym prze¿yciem dla zawodnika. Naj-
wiêksze wra¿enie zrobi³ jednak na nim 
Mazurek D¹browskiego, zagrany za 
jego spraw¹, podczas dekoracji z³otym 
medalem. Ch³opiec wyzna³ nam, ¿e 
medal pragnie zadedykowaæ swojemu 
wujkowi, panu Joachimowi Nowa-
kowi, z okazji jego urodzin. 

   O Oliwierze Nowoku pisaliœmy 
obszernie w poprzednim numerze 
„Wieœci”. Warto jednak przypomnieæ, 
¿e Ju Jitsu trenuje w Spartanie Knurów 
pod okiem Tomasza Jab³onki, Marcina 
Dudka i Mariusza Wowry. Z powo-
dzeniem uprawia równie¿ sporty olim-
pijskie - judo w AZS Gliwice (trener 
Jacek Malczewski) i boks w Gardzie 
Giera³towice (trener Adam Spiecha). 

/Tekst i foto: JM/

/Tekst i foto: JM/

GARDA ponownie 
Dru¿ynowym Mistrzem Œl¹ska
Piêœciarze GARDY Giera³towice 
po raz pi¹ty z rzêdu zdobyli tytu³ 

Dru¿ynowego Mistrza Œl¹ska! 
Sztuki tej dokonali na mistrzo-

stwach rozegranych w Bielsku 

Bia³ej.

   Na bielskim ringu (od 9 do 11 marca) 
o tytu³y walczy³o 108 kadetów, junio-
rów i seniorów z 25 klubów. Repre-
zentanci Gardy zdobyli tam 8 medali, 
co zapewni³o im zwyciêstwo dru¿y-
nowe. Miejsce drugie w tej klasyfikacji 
zaj¹³ Górnik Sosnowiec, trzecie - 
RMKS Rybnik.

   Na dru¿ynowy sukces Gardy z³o¿y³y 
siê indywidualne osi¹gniêcia naszych 
bokserów. Najlepiej z nich spisa³ siê 
Mateusz Wiœniewski, który zosta³ 
indywidualnym Mistrzem Œl¹ska 
Juniorów w wadze +91 kg. Medale 
srebrne i tytu³y wicemistrzowskie zdo-

byli juniorzy: Patryk WoŸniak (91 
kg), Remigiusz Skoczyñski (81 kg), 
Dawid Kaczmarczyk (52 kg) i Kamil 
Ko³odziejski (56 kg). Kolejne medale

zdobyli debiutuj¹cy wœród seniorów: 
Mateusz Wuzik (64 kg) - srebrny, oraz 
Marcin Trybalski (81 kg) i Patryk 
Szeszko (91 kg) - br¹zowy.

Natalia Mleczek - Jednoœæ Przyszo-
wice, brylowa³a na najwa¿niejszych 
zawodach p³ywackich 13-latków - 
Miêdzywojewódzkich Dru¿ynowych 
Mistrzostwach M³odzików, które roze-
grano 23-24 marca w Gliwicach.
P³ywaczka Jednoœci zdoby³a w nich 
2 medale z³ote: na 400 m stylem 
dowolnym i 200 m st. zmiennym oraz 
medal srebrny na 100 m st. motyl-
kowym i br¹zowy na 100 m st. do-
wolnym.  

Bardzo dobrze spisali siê p³ywacy 
Jednoœci Przyszowice na Miêdzynaro-
dowym Grand Prix Ma³opolski, które 
rozegrano 24 marca na 50-metrowym 
basenie w Oœwiêcimiu. Juniorzy m³od-
si przyszowickiego klubu wygrali tam 
klasyfikacjê medalow¹ rocznika 2004.
   W sumie Jednoœæ zdoby³a 9 medali, 
w tym 4 z³ote, 2 srebrne i 3 br¹zowe. 
A oto miejsca osi¹gniête przez naszych 
p³ywaków: Jakub Kalkan - I m w kon-
kurencji 200 m i 400 m st. zmiennym, 
II m na 200 m st. mot. Roksana Bocian 
- I m w konkurencji 100 m st. mot, III m 
na dyst. 200m st. dow. Maksymilian 
Piercha³a - I m w konkurencji 100m st. 
mot, II m na 200m st. dow. Filip Lamla 
- III m w konkurencjach 50 i 200 m st. 
Dowolnym.
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Gala mistrzów sportu
Uhonorowano najlepszych sportowców gminy Giera³towice. Doroczne Nagrody Wójta odebrali m.in.: 
medaliœci Pucharu Europy, mistrzowie Polski, cz³onkowie kadry narodowej i mistrzowie Œl¹ska.

Gala, w trakcie której wrêczono 
Nagrody Wójta Gminy Giera³-
towice za wyniki osi¹gniête 

we wspó³zawodnictwie sportowym 
w 2017 roku, odby³a siê 14 marca 
w goœcinnych murach Zespo³u 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszo-
wicach. W tegorocznej edycji nagrody 
uhonorowano 35 zawodników repre-
zentuj¹cych 10 dyscyplin sportowych. 
Wyró¿nionym gratulowali m.in. wójt 
Joachim Bargiel i przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Józef Buchczyk.

   Najwy¿sz¹ nagrodê (I stopnia) ode-
bra³ Jan Kroszka - gimnazjalista z Gie-
ra³towic uprawiaj¹cy wspinaczkê spor-
tow¹ w GTW Gliwice. Nagrodê przy-
znano mu za osi¹gniêcia na arenach 
europejskich: 2 miejsce w Pucharze 
Europy w Bolonii, 5 miejsce w ran-
kingu Pucharu Europy we wspinaczce 
na czas. 

   Oœmiu sportowców odebra³o nagrody 
II stopnia. W gronie tym znaleŸli siê 
p³ywacy: Alicja Idzikowska z Gie-
ra³towic - mistrzyni Polski juniorów 
na dyst. 50 m st. grzbietowym (klub 
SiKReT Gliwice), Filip Lamla z Pa-
niówek (Jednoœæ Przyszowice) - pi¹ty 
zawodnik Mistrzostw Polski Juniorów 
M³. na 1500 m st. dowolnym, Kata-
rzyna Durczyñska z Giera³towic (klub 
Galicja Kraków) - 6 miejsce w sztafecie 
4x100 m st. zmiennym na XXIII Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y. 
Kolejny laureat to Oliwier Nowok 
z Giera³towic - br¹zowy medalista 
Mistrzostw Polski M³odzików w Judo 
(AZS Gliwice) i wicemistrz Polski 
w Ju-jitsu (Spartan Knurów). 
A¿ cztery nagrody II stopnia przyznano 
bokserom GARDY Giera³towice. 
Otrzymali je: Tomasz Otworowski - 
zdobywca Pucharu Polski Juniorów, 
Izabela Rozkoszek - pi¹te miejsce 
w Pucharze Polski Kadetek, Remi-
giusz Skoczyñski - Gwardyjski Mistrz 
Polski Juniorów, Mateusz Wuzik - 
br¹zowy medalista Pucharu Polski 
Juniorów. Nagrodê III stopnia otrzy-
ma³o 23 sportowców, w tym 13 p³ywa-
ków Jednoœci Przyszowice. Listê publi-
kujemy obok.

   Specjalne podziêkowania otrzymali 
trenerzy - twórcy sukcesów sporto-
wych naszej m³odzie¿y. Gratulacje 
i upominki z r¹k w³odarzy gminy 
odebrali m.in. Alicja Stachura - tre-
nerka p³ywaków Jednoœci Przyszowice 
i Adam Spiecha (GARDA Giera³to-
wice) - trener i wychowawca wielu 
mistrzów Polski i medalistów w boksie. 

   Galê wrêczenia nagród zorganizowali 
wspólnymi si³ami: Urz¹d Gminy 
Giera³towice i ZSP w Przyszowicach. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e uczniowie przy-
szowickiego gimnazjum (pod kierun-
kiem Katarzyny Szolc) uœwietnili 
uroczystoœæ okolicznoœciowym pro-
gramem - wystêpem duetu gimnasty-
cznego: Maja Karwowska - Paulina 
Mañka oraz multimedialn¹ prezen-
tacj¹ sylwetek wybitnych polskich 
sportowców. 

   Spotkanie ze sportowcami cieszy³o 
siê du¿ym zainteresowaniem. Poza 
w³odarzami gminy, przybyli na nie 
radni gminy - z wiceprzewodnicz¹cym 
Arturem Tomiczkiem, nauczyciele 
i dyrektorzy placówek oœwiatowych, 
przedstawiciele Urzêdu Gminy Gie-
ra³towice i klubów sportowych oraz 
rodzice - najwierniejsi kibice naszych 
mistrzów sportu. Nale¿y dodaæ, ¿e 
wszystkich  bardzo serdecznie

powita³ gospodarz obiektu - dyrektor 
ZSP w Przyszowicach, Aleksander 
Jendryczko. 

Serdecznie gratulujê wszystkim 
wyró¿nionym - mówi³ w Przyszowicach 
wójt Bargiel - Dziêkuje Wam za to, 
¿e tak piêknie reprezentujecie 
i promujecie nasz¹ gminê na arenach 
krajowych i zagranicznych. Nie by³oby 
sukcesów naszego sportu bez 
wspania³ych, zaanga¿owanych 
w pracê  trenerów. Ale i bez bazy 
sportowej gminy: basen, boiska, sale, 
œcianka wspinaczkowa... Wójt 
zapewni³ tak¿e, ¿e gmina nadal bêdzie 
inwestowa³a w sport i infrastrukturê 
sportow¹.

Laureaci nagrody III stopnia
 

P³ywacy Jednoœci 32 Przyszowice: Emilia Browar-
ska, Maciej Browarski, Jagoda Gorszanów, 
Mateusz Hudzikowski, Jakub Kalkan, Szymon 
Kowalczyk, Maksymilian Piercha³a, Ró¿a Sko-
wron, Alina Smolarek, Zuzanna Szolc, Maciej 
Wieczorke, Natalia Wolny i Robert Wyrobek. 
P³ywak SiKReT Gliwice - Marceli Ura. Bokserzy 
Gardy Giera³towice: Aron Nocoñ, Dawid Nowok
i Micha³ Pietras. Zawodnicy uprawiaj¹cy pi³kê 
no¿n¹: Maciej Kowalik (Górnik Zabrze), Tomasz 
Macha (Rozwój Katowice) i Patryk Wiszniowski 
(Stadion Œl¹ski Chorzów). Trójbój si³owy: Denis 
Machnikowski (UKS EUGEN Knurów). Karate 
kyokushin: Anna Nawrat (Gliwicki Klub Karate). 
Akrobatyka sportowa: Emilia Pawlas (Parafialny 
Klub Sportowy Halemba).

Wyró¿nienia

Jakub Jojko - szachy (Skoczek Czerwionka-
Leszczyny), Boles³aw Pawlas - pi³ka no¿na (MKS 
Zaborze), Micha³ Sobieraj - p³ywanie (TKKF Szczy-
g³owice).

Oliwier Nowok (czarne kimono) gratuluje nagrodzo-
nym kole¿ankom i kolegom. Od prawej: Filip Lamla, 
Alicja Idzikowska i Jan Kroszka.  

/Tekst i foto: JM/

Zajêcia odbywaj¹ siê w hali 
ZSP w Giera³towicach, przy 
ul. Powstañców Œl¹skich 41.

Zajêcia odbywaj¹ siê w hali 
ZSP w Giera³towicach, przy 
ul. Powstañców Œl¹skich 41.
Poniedzia³ek

Miesiêczna sk³adka cz³onkowska

Œroda

Grupa Przedszkolna: 17:00
Grupa Pocz¹tkuj¹ca (klasy I-IV): 18:15

Grupa Pocz¹tkuj¹ca (klasy I-IV): 16:30

Dla uczniów szko³y: 30 z³
Pozostali z Gminy Giera³towice: 50 z³


