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Jest ju¿ diagnoza jakoœci powietrza
- najczystsze jest w Chudowie 
W gminie Giera³towice 
wykorzystano najnowsze 
zdobycze nauki i techniki do 
badania jakoœci powietrza. 
Wyniki pokaza³y, i¿ ogólny stan 
zanieczyszczenia powietrza 
w gminie jest umiarkowany. 
S¹ jednak kominy, które 
szczególnie mocno truj¹ 
atmosferê. Jest ich oko³o 30 
i zosta³y ju¿ zlokalizowane. 

Giera³towice - podsumowano pracê eko patrolu 
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Przyszowice - 22 luty
py³
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Giera³towice - 15 lutego
py³
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290

œrednia      minimum    maksimum

Wyniki pomiarów dokonanych przez aparaturê zainstalowan¹ na samochodzie 
eko patrolu, a wiêc na wysokoœci, na której oddychamy, id¹c ulic¹.

Badania prowadzi³ eko patrol 
G³ównego Instytutu Górnictwa 
(GIG), we wspó³pracy z Urzê-

dem Gminy Giera³towice. Pomiarów 
dokonano w lutym i marcu we 
wszystkich miejscowoœciach gminy, 
przy pomocy aparatury zainstalowanej 
na samochodzie o napêdzie elektry-
cznym oraz dronie.

   Wykonano osiem serii pomiarów, 
które dostarczy³y 40 tys. danych liczbo-
wych. Uzyskane wyniki pos³u¿y³y 
m.in. do opracowania map. Pierwsza 
z nich zawiera rozmieszczenie zanie-
czyszczeñ powietrza na terenie po-
szczególnych so³ectw - tê publikujemy 
na stronie 3. Na drugiej mapie zazna-
czono oko³o 30 kominów najbardziej 
zatruwaj¹cych powietrze. Tej gmina 
nie bêdzie udostêpniaæ, ale do w³a-
œcicieli tych posesji wys³ano ju¿ pisma 
upominaj¹ce i stosowne ulotki infor-
macyjne. Wójt zachêca ponadto adre-
satów do skorzystania z dotacji i wy-
miany Ÿród³a ogrzewania. 

   - Nie chcemy zaczynaæ od kar. Naszym 
celem jest przede wszystkim edukacja - 
uœwiadomienie mieszkañcom, ¿e spa-
laj¹c w piecach paliwo z³ej jakoœci 
i œmieci, szkodz¹ zarówno sobie jak 
i okolicznym mieszkañcom - podkre-
œlaj¹ zgodnie Marta Bruniany - kiero-
wniczka Referatu Ochrony Œrodowiska 
i Krzysztof Sierantowicz - szef Ze-
spo³u Zarz¹dzania Kryzysowego 
Urzêdu Gminy. Urzêdnicy zaznaczaj¹ 
jednak, ¿e pomiary zostan¹ powtórzone 
i w razie koniecznoœci problem z upor-

czywymi trucicielami bêdzie rozwi¹zy-
wany na drodze prawnej.  

  Szczegó³owe wyniki badañ GIG 
przedstawi³ 4 kwietnia na wspólnym 
posiedzeniu komisji sta³ych Rady 
Gminy: Samorz¹du, Przestrzegania 
Prawa i Utrzymania Porz¹dku oraz 
Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Za-
gospodarowania Przestrzennego. Jego 
przebiegiem kierowa³ radny Piotr 
Promny. W posiedzeniu, które niemal 
w ca³oœci poœwiêcone by³o sprawom 
ekologii, uczestniczyli tak¿e przedsta-
wiciele w³adz i Urzêdu Gminy oraz 
Giera³towickiego Alarmu Smogowego. 

Urz¹d Gminy Giera³towice zachêca 
mieszkañców do skorzystania z dota-
cji na dofinansowanie kosztów wy-
miany kot³ów centralnego ogrzewa-
nia.
Szczegó³owych informacji udziela Re-
ferat Ochrony Œrodowiska UG Giera³-
towice - tel. 32 30 11 392.

Dotacja do wymiany 
kot³ów grzewczych

   - Najlepsz¹ jakoœæ powietrza odnoto-

wano w Chudowie, w pozosta³ych miej-

scowoœciach zjawisko smogu jest obe-

cne  - informowa³ Adam Hamerla, 

szef eko patrolu GIG. - Podczas pomia-

rów wykryto w kilku przypadkach 

podwy¿szone stê¿enie formaldehydu 
i HCL, co œwiadczy o spalaniu nie-

wielkich iloœci odpadów, na przyk³ad 

plastików - to kolejna informacja prze-

kazana przez GIG. 

   W rozmowie z nami Hamerla wyrazi³ 
pogl¹d, i¿ g³ówn¹ przyczyn¹ emisji du-
¿ej iloœci py³ów jest u¿ywanie paliwa 
bardzo z³ej jakoœci, tzw. mu³ów i flo-
tów, a tak¿e u¿ywanie przestarza³ych 
kot³ów grzewczych. Poinformowa³ 
równie¿, ¿e akcja pomiarów jakoœci 
powietrza by³a pozytywnie odbierana 
przez mieszkañców gminy.

   Po sprawozdaniu GIG-u g³os zabra³a 
m.in. Marta Bruniany. Wyjaœni³a, ¿e 
wyniki badañ oraz mapy s¹ podstaw¹ 
do rozpoczêcia dzia³añ nad popraw¹ 
jakoœci powietrza. Z kolei wójt gminy, 
Joachim Bargiel, zapewnia³ - Pieni¹-
dze nie zosta³y wydane na darmo, 
zainwestowane, bêd¹ procentowa³y. 
Bez diagnozy jakoœci powietrza i do-
kumentacji nie mielibyœmy szans na 
uczestnictwo w programach, które mo-
g¹ zapewniæ gminie dofinansowanie do 
wymiany Ÿróde³ ciep³a. 

/JM/

Uwaga! Mapê, obrazuj¹c¹ 
rozk³ad zanieczyszczeñ 
powietrza na terenie gminy 
Giera³towice, publikujemy 
na stronie 4.

Zapraszamy do wziêcia udzia³u w kon-

kursie plastycznym na plakat gminnych 

obchodów 100-lecia Odzyskania Niepo-

dleg³oœci przez Polskê.
Konkurs adresowany jest do dzieci i m³o-

dzie¿y z terenu Gminy Giera³towice. 

Objêty zosta³ honorowym patronatem 

Gminy Giera³towice.

Regulamin konkursu dostêpny jest na 

stronie internetowej Gminnego Oœrodka 

Kultury: www.gok.gieraltowice.pl

Drodzy Czytelnicy!

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e 

nasz profil na portalu Facebook
ma ju¿ ponad 1000 polubieñ! 
To dla nas ogromna radoœæ!
Dziêkujemy, ¿e jesteœcie z nami.

Stajecie siê dla nas inspiracj¹ 
i motywacj¹ do dalszej pracy.
Dziêki Wam „Wieœci” docieraj¹ 
do dodatkowego, internetowego
grona odbiorców. 
W zwi¹zku z tym mamy te¿ drug¹ 
dobr¹ wiadomoœæ. Rozwijamy siê 
i... Startujemy z w³asnym portalem 
informacyjnym.
Znajdziecie nas pod adresem
    

 www.wiesci.gieraltowice.pl

/GOK/
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Sesja Rady Gminy Giera³towiceKalendarz imprez
kulturalnych i sportowych 

44. sesja odby³a siê 17 kwietnia 
w odrestaurowanej sali 
konferencyjnej Urzêdu Gminy. 
Otwarcia obrad dokona³, a póŸniej 
kierowa³ ich przebiegiem, Józef 
Buchczyk - przewodnicz¹cy RG 
Giera³towice. 

   W trakcie posiedzenia radni rozpa-
trzyli i podjêli piêæ uchwa³. Wczeœniej 
jednak Rada i uczestnicy sesji zapoznali 
siê z dzia³alnoœci¹ komisji sta³ych 
i doraŸnej Rady Gminy w okresie miê-
dzysesyjnym. O dzia³alnoœci tej osta-
tniej informowa³ jej przewodnicz¹cy - 
radny Daniel Gajda z Chudowa. Warto 
w tym miejscu przypomnieæ, i¿ komisja 
doraŸna powo³ana zosta³a do monitoro-
wania przebiegu wa¿nych projektów 
i inwestycji gminnych. Radny poinfor-
mowa³, ¿e kierowana przez niego 
komisja pozytywnie zaopiniowa³a pro-
jekt budowy przedszkola w Chudowie 
- o inwestycji tej piszemy obok. 
Komisja wyda³a równie¿ pozytywn¹ 
opiniê w sprawie budowy ³¹cznika dro-
gowego pomiêdzy Oœrodkiem Zdrowia 
w Przyszowicach a parkingiem przy ul. 
Powstañców Œl¹skich (obok koœcio³a). 
Pozytywnie zaopiniowano tak¿e projekt 
adaptacji budynku OSP w Paniówkach 
na sale dla miejscowego przedszkola. 
Nale¿y tu dopowiedzieæ, ¿e gmina ju¿ 
przymierza siê do budowy nowej re-
mizy dla stra¿aków (informujemy o tym 
na str. 3). Po jej ukoñczeniu dotychcza-
sowe pomieszczenia OSP przejmie 
przedszkole.

   Z kolei radny Piotr Promny poinfor-
mowa³ o dwóch posiedzeniach kiero-
wanej przez niego Komisji Samorz¹du, 

Przestrzegania Prawa i Utrzymania Po-
rz¹dku. Na pierwszym (4 kwietnia), 
wspólnym z Komisj¹ Rolnictwa, 
Ochrony Œrodowiska i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, radni zapoznali 
siê m.in. ze sprawozdaniem G³ównego 
Instytutu Górnictwa z pomiarów czy-
stoœci powietrza przeprowadzonych na 
terenie gminy Giera³towice - wiêcej na 
ten temat na str. 1. Drugie posiedzenie 
(16 kwietnia) poœwiêcone by³o opinio-
waniu projektów uchwa³. Podobna te-
matyka zdominowa³a posiedzenie Ko-
misji Bud¿etu i Planowania (16 kwie-
tnia), której przewodzi radny Pawe³ 
Szary. Radni tej komisji dyskutowali 
tak¿e nad uposa¿eniem so³tysów w na-
szej gminie.  

Uchwa³y

   Rada jednog³oœnie podjê³a uchwa³y w 
sprawach: korekty w bud¿ecie gminy na 
rok 2018 oraz udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Gliwickiego. 
Pomoc przeznaczona zostanie na 
dofinansowanie dzia³alnoœci zwi¹zanej 
z realizacj¹ zadania pn.: Zaplecze 
aktywnej turystyki rowerowej dla mie-
szkañców zachodniej czêœci Subregionu 
Centralnego oraz na dofinansowanie 
budowy chodnika wzd³u¿ drogi powia-
towej - ul. Korfantego w Giera³to-
wicach. Na chodnik gmina wyasygno-
wa³a z bud¿etu 100 tys. z³, na zaplecze 
turystyczne - 25 tys. z³. 
Kolejne dwie uchwa³y, podjête wiê-
kszoœci¹ g³osów, dotyczy³y zbli¿aj¹-
cych siê wyborów samorz¹dowych. 
Ustalono w nich m.in. podzia³ gminy na 
sta³e obwody g³osowania, a tak¿e gra-
nice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. 

Informacje o dzia³alnoœci 
wójta gminy

   Dzia³alnoœæ wójta Joachima Bargiela 
w okresie miêdzysesyjnym nie ograni-
cza³a siê jedynie do terenu gminy. 
22 marca uczestniczy³ w Konwencie 
wójtów, burmistrzów i prezydentów, 
który odby³ siê w Istebnej. Debatowano 
tam nad „Programem dla Œl¹ska” oraz 
dyskutowano nad za³o¿eniami „Stu-
dium Transportowego Metropolii Gór-
noœl¹sko-Zag³êbiowskiej”. Wójt przy-
pomnia³, i¿ z funduszy Metropolii prze-
znaczonych na inwestycje (ok. 100 mln 
z³), Gmina Giera³towice pozyska³a 3,3 
mln z³ do wykorzystania w bie¿¹cym 
roku. Na konwencie rozmawiano tak¿e 
o dofinansowaniach z Urzêdu Marsza³-
kowskiego do zadañ zwi¹zanych z efe-
ktywnoœci¹ energetyczn¹. 
Na pocz¹tku kwietnia, wraz z przewo-
dnicz¹cym Rady Gminy Józefem 
Buchczykiem, uczestniczy³ w Konfe-
rencji Gmin Górniczych w Brennej. 
9 kwietnia reprezentowa³ gminê na 
spotkaniu Podregionu Gliwickiego 
Metropolii, gdzie dyskutowano na 
temat sposobu promocji atrakcji tury-
stycznych i zabytków podregionu, 
z kolei 11 kwietnia spotka³ siê z przed-
stawicielami Polskiego Towarzystwa 
Przesy³u i Rozdzia³u Energii - rozma-
wiano o nowych mo¿liwoœciach oœwie-
tlenia ulic i przejœæ dla pieszych oraz 
nowych rozwi¹zaniach prawnych w tym 
zakresie.

Festyn w Paniówkach

Pracownia Doœwiadczeñ Naukowych

Turniej Bursego

Pracownia Eko-Deko

Rajd rowerowy

5 maja w Parku Joanny w Paniówkach 
odbêdzie siê festyn rodzinny. Rozpo-
czêcie o godz. 16.00. Szczegó³y na pla-
kacie - str. 8.

12 maja (sobota - godz.: 11.00-13.00) 
w Gminnym Oœrodku Kultury w Gie-
ra³towicach odbêdzie siê kolejne 
spotkanie w ramach Pracowni Do-
œwiadczeñ Naukowych. Jego ucze-
stnicy dowiedz¹ siê jak dzia³a ciep³o. 
Koszt - 25 z³. 
Zapisy w GOK - tel. 32 30 11 511.

13 maja (niedziela) o godz. 10.00 na 
boisku LKS Jednoœæ Przyszowice 
rozpocznie siê Turniej Pi³ki No¿nej 
Trampkarzy o Puchar Bursego.

26 maja (sobota) Klub Abstynentów 
STOKROTKA zaprasza na pierwszy 
w tym sezonie Rodzinny TrzeŸwo-
œciowy Rajd Rowerowy. Start trady-
cyjnie ju¿ nast¹pi o godz.10.00 spod 
Urzêdu Gminy w Giera³towicach.  

16 maja (œroda) o godz. 17.00 w GOK 
w Giera³towicach odbêd¹ siê warsztaty 
szyde³kowania w ramach pracowni 
Eko-Deko. Uczestnicy wykonaj¹ kosz 
z grubego sznurka bawe³nianego, który 
po warsztatach zabior¹ do domu. Orga-
nizatorzy zapewniaj¹ wszelkie mate-
ria³y potrzebne do wykonania dzie³a. 
Cena warsztatów - 60 z³. 
Zapisy pod nr. tel.: 32 30 11 511, iloœæ 
miejsc ograniczona. Szczegó³y na stro-
nie: www.gok.gieraltowice.pl oraz 
stronie fb GOK.

19 maja (sobota) o godz. 10.00 w GOK 
w Giera³towicach rozpocznie siê Tur-
niej Szachowy o Puchar Gminnego 
Oœrodka Kultury w Giera³towicach.
Zapisy do 16 maja w biurze GOK lub 
pod nr. tel.: 32 30 11 511, iloœæ miejsc 
ograniczona. Szczegó³y i regulamin na 
stronie: www.gok.gieraltowice.pl 
o r a z  w w w. f a c e b o o k . c o m / g o k .  
gieraltowice
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Smaki Gminy Giera³towice
- ponownie do nabycia

Zachêcamy do nabycia ksi¹¿ki kuchar-
skiej „Smaki Gminy Giera³towice” 
- zapraszamy do Gminnego Oœrodka 
Kultury. Cena 25 z³.

Zapraszamy na wystawê obrazów, 

grafiki, rzeŸby oraz innych 

artystycznych wytworów, która 

zakoñczona bêdzie aukcj¹ 

wspomnianych rêkodzie³ na cel 

dokoñczenia i wyposa¿enia naszego 

domu parafialnego. 

Dzie³a twórców wystawione bêd¹ 
26 maja br. w auli Zespo³u Szkolno - 
Przedszkolnego w Giera³towicach 
w godzinach 10.00 - 19.00. Natomiast 
nastêpnego dnia o godz. 17.00 
odbêdzie siê okolicznoœciowy dzie-
ciêcy program artystyczny dedyko-
wany wszystkim Mamom z okazji Ich 
œwiêta, po którym oko³o godz. 17.30 
bêdzie przeprowadzona aukcja.
Organizatorom bêdzie bardzo mi³o go-
œciæ Pañstwa na wystawie i na aukcji.

Bezp³atna mammografia
w- mammobus zaparkuje  Paniówkach

/Rada Parafialna przy koœciele pw. Matki 
Bo¿ej Szkaplerznej w Giera³towicach/
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Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na 
bezp³atn¹ mammografiê (przeœwie-
tlenie piersi) w technice cyfrowej. 

Badanie bêdzie mo¿na wykonaæ 
25 maja w Paniówkach, 
w godz. od 9.00 do 17.00, 
w mammobusie zaparkowanym przy 

Parku Joanny (wjazd od ul. Zwyciê-
stwa).

Prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu 
osobistego oraz zdjêæ z poprzedniego 
badania, je¿eli takie by³o ju¿ wykonane.
Rejestracja tel.: 58 767 34 44.

Aukcja dzie³ sztuki
na rzecz Domu 
Parafialnego

/JM - Ÿród³o: materia³y RG/
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Wydano pozwolenie na budowê
- pozosta³o jedynie wybraæ wykonawcê
9 kwietnia Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach wyda³o pozwolenie na 
budowê przedszkola w Chudowie. 
Aby rozpocz¹æ budowê potrzebna 
jest jeszcze umowa z wykonawc¹ - 
a tego gmina wy³oni w przetargu.

Ta niezwykle potrzebna dla Chudowa 
inwestycja kosztowa³a bêdzie bud¿et 
gminy oko³o 6,9 miliona z³ brutto - to 
koszty szacunkowe. W zamian za to 
przy ulicy Jesionowej stanie budynek 
przedszkolny na wskroœ nowoczesny, 
zaprojektowany przez renomowan¹ 
pracowniê Jojko+Nawrocki Archi-
tekci - tê sam¹, która projektowa³a no-
w¹ czêœæ przedszkola w Paniówkach, 
obiektu wielokrotnie nagradzanego 
w konkursach urbanistycznych. 
Wysoko oceniani i sprawdzeni ju¿ 
projektanci to gwarancja, ¿e publiczne 
pieni¹dze wydane zostan¹ na obiekt 
wyj¹tkowy, na miarê czasów i potrzeb 
rozwijaj¹cego siê Chudowa. 

Przymiarka do budowy 
remizy w Paniówkach

Chodnik z dotacj¹

Ogród piêciu zmys³ów

Gmina rozbuduje 
ul. Wodn¹ 
w Przyszowicach

Na zlecenie Urzêdu Gminy Giera³to-
wice wykonano próbne odwierty geo-
techniczne na dzia³kach przy ulicach 
Stra¿ackiej i Zabrskiej w Paniówkach. 
Pos³u¿¹ one do wstêpnej oceny warun-
ków pod³o¿a pod inwestycjê. Chodzi 
o budowê remizy dla miejscowej 
jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

   - O tym gdzie stanie remiza zadecy-
duj¹ konsultacje, które przeprowa-
dzimy ze stra¿akami i reprezentantami 
miejscowej spo³ecznoœci - poinfor-
mowa³ nas wójt Joachim Bargiel - Po 
sfinalizowaniu budowy, obecne pomie-
szczenia OSP przekazane zostan¹ na 
potrzeby Gminnego Przedszkola w Pa-
niówkach.

Wy³oniono wykonawcê rozbudowy 
ul. Wodnej w Przyszowicach. Bêdzie 

to firma DROGOMAX Sp. z o.o. 

   Oferta przedstawiona przez firmê 
opiewa na ponad 2,59 miliona z³. 
Jednak gmina pozyska³a dotacje na tê 
inwestycjê a¿ z dwóch Ÿróde³. Z Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej otrzyma 50% 
kosztów kwalifikowanych, czyli 1,25 
miliona z³. - wojewoda œl¹ski przes³a³ 
ju¿ do Urzêdu Gminy Giera³towice 
decyzjê potwierdzaj¹c¹ przyznanie 
tych œrodków. Drugie Ÿród³o to Metro-
politalny Fundusz Solidarnoœci, który 
dofinansuje inwestycjê kwot¹ 0,5 mi-
liona z³. 
   Przy okazji rozbudowy ul. Wodnej 
powstanie kanalizacja deszczowa i sa-
nitarna. Zadanie prowadzone jest 
wspólnie przez Gminê Giera³towice 
i PGK Sp. z o.o. Umowa z wykonawc¹ 
ma zostaæ podpisana na pocz¹tku maja 
br. Przewiduje siê, i¿ inwestycja zreali-
zowana zostanie w ci¹gu 5 miesiêcy.  

4 kwietnia przekazano plac budowy 
pod chodnik przy ul. Zwyciêstwa 
w Paniówkach. Wykonawc¹ jest ZUB 
MARBUD Mariusz Ogrodowski. 
Budowa potrwa do koñca wakacji.
Na tê inwestycjê gmina pozyska³a 
dofinasowanie z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarnoœci w wysokoœci 
1,5 miliona z³.

Przy Gminnym Przedszkolu w Pa-
niówkach powstanie „Ogród piêciu 
zmys³ów”. Bêdzie to przestrzeñ dosto-
sowana do potrzeb dydaktycznych 
i terapeutycznych przedszkolaków. Jej 
budowê wesprze WFOŒiGW kwot¹ 
ponad 26,2 tys. z³. Ca³kowity koszt za-
dania realizowanego przez Zespó³ 
Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 
wyniesie ponad 32,8 tys. z³. 

Wizualizacja przedszkola w Chudowie, autorstwa pracowni Jojko+Nawrocki Architekci s.c. 

/JM/

/Opr. JM, Ÿród³o: ZSP 
w Paniówkach i Giera³towicach/

/Opr. JM, Ÿród³o: Ref. Inwestycji UG/

2Budynek bêdzie mia³ powierzchniê 1011 m
3i kubaturê 5349 m . W przestrzeni tej bêd¹ 

funkcjonowa³y cztery oddzia³y przedszkolne. 
Obiekt mo¿na tak rozbudowaæ, by zmieœci³ 
siê równie¿ pi¹ty oddzia³. 

Wokó³ budynku zaprojektowano du¿o zieleni 
i plac zabaw, natomiast kolor elewacji ma 
nawi¹zywaæ do otoczenia. 

/�ród³o: Referat Inwestycji UG/

Laury dla filatelistów
Pasjonaci filatelistyki - uczniowie 
i absolwenci z naszych szkó³ 
ponownie popisali siê olbrzymi¹ 
wiedz¹ i umiejêtnoœciami. 
Tym razem w pó³finale 56 
Ogólnopolskiego M³odzie¿owego 
Konkursu Filatelistycznego, gdzie 
siêgnêli po zwyciêstwa we 
wszystkich kategoriach 
wiekowych i Puchary Marsza³ka 
Województwa Œl¹skiego.

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

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

Dam pracê!

Konkurs rozegrano 14 kwietnia w za-
brzañskiej hali MOSiR, a tematem te-
gorocznej edycji by³a: Turystyka prze-
mys³owa Górnego Œl¹ska. 
Szko³y z terenu naszej gminy repre-
zentowali w nim uczniowie z Pa-
niówek i Giera³towic. W barwach SP 
im. Jana Paw³a II w Paniówkach wy-
st¹pili: Maria Brosz, Oliwia Michalak, 
Natalia Niczyporuk, Paulina Sobota 
oraz Krzysztof Maniurka. W sk³adzie 
ZSP z Giera³towic znaleŸli siê: Ma³go-
rzata Rajca, Oliwia Tomaszewska, Do- 

minik Adamczyk, a tak¿e absolwentka 
gimnazjum - Katarzyna Adamczyk.
   W konkursie najlepiej poradzili sobie 
filateliœci z naszej gminy. Grupê I (do 
lat 12) wygra³a Natalia Niczyporuk, 
druga by³a Paulina Sobota. Obydwie 
s¹ uczennicami kl. Vb SP w Paniów-
kach. Miejsce trzecie zajê³a Ma³go-
rzata Rajca z kl. Va SP w Giera³to-
wicach.
   W grupie II (13-15 lat) bezkonku-
rencyjny okaza³ siê Krzysztof Ma-
niurka - uczeñ kl. VIIb SP z Paniówek, 
miejsce drugie zaj¹³ Dominik Adam-
czyk z ZSP w Giera³towicach. 

   Grupê III (16-20 lat) wygra³a Kata-
rzyna Adamczyk - reprezentuj¹ca ko³o 
filatelistyczne przy ZSP w Giera³to-
wicach.

  Zwyciêzcy poszczególnych grup 
wiekowych zdobyli Puchary Marsza³ka 
Województwa Œl¹skiego i pewny 
awans do fina³u, który równie¿ odbê-
dzie siê w Zabrzu. Wszystkim naszym 
pó³finalistom gratulowali m.in. wójt 
gminy Joachim Bargiel oraz Jan Duer 
- prezes Oddzia³u PZF w Zabrzu, który 
by³ organizatorem tegorocznej edycji 
imprezy.  
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Reprezentanci Giera³towicReprezentanci Paniówek



 
Gmina Giera³towice na Powiatowych 
Targach Energetycznych 
Ograniczenie niskiej emisji - to 
g³ówna idea, która przyœwieca³a 
organizatorom I Targów 
Energetycznych Powiatu 
Gliwickiego. 

Odby³y siê one w sobotê, 21 kwietnia, 
na terenie ZSZ nr 2 w Knurowie, gdzie 
stoiska wystawi³y firmy oferuj¹ce no-
woczesne urz¹dzenia energetyczne - 
piece grzewcze, kot³y, pompy ciep³a, 
fotowoltaikê. By³y te¿ oczyszczacze 
powietrza, klimatyzatory i oszczêdne 
oœwietlenie ledowe. 

    Stoiska wystawi³y tak¿e Politechnika 
Œl¹ska, Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Œl¹skiego, Powiat Gliwicki, 
Miasto Knurów, Gmina Pilchowice 
oraz Gmina Giera³towice i Giera³to-
wicki Alarm Smogowy. Celem by³o 
zachêcenie goœci targów do korzystania 
w jak najszerszym zakresie z czystej 
energii, a tak¿e edukacja na temat 
zagro¿eñ zwi¹zanych z nisk¹ emisj¹. 

   Interesuj¹co prezentowa³o siê stoisko 
naszej gminy, zorganizowane wspól-
nymi si³ami przez Referat Ochrony 
Œrodowiska oraz Zespó³ Zarz¹dzania 
Kryzysowego. Promowano na nim 
m.in. ostatnie dzia³ania gminy zwi¹-
zane z pomiarami czystoœci powietrza. 
Zaprezentowano mapê rozk³adu zanie-
czyszczeñ na terenie wszystkich miej-

scowoœci - publikujemy j¹ poni¿ej. 
Uwagê zwraca³y urz¹dzenia elektro-
niczne - u¿ywane ju¿ przez nasze s³u-
¿by gminne czujniki pomiaru py³ów 
oraz niezwykle potrzebne w ka¿dym 
domu wykrywacze czadu, urz¹dzenia 
niedrogie, zapewniaj¹ce mieszkañcom 
poczucie bezpieczeñstwa. 

   W trakcie targów odby³ siê panel 
edukacyjny, podczas którego prele-
genci mówili o walce ze smogiem, 
ochronie œrodowiska, oraz zaprezento-
wali zagadnienia z zakresu ogrzewania. 
Wyst¹pili m.in. naukowcy z Polite-
chniki Œl¹skiej. Wœród prelegentów 
znalaz³ siê równie¿ wójt Gminy Giera³-
towice, dr in¿. Joachim Bargiel, który 
omówi³ dzia³ania zwi¹zane z wdra¿a-
niem w gminie nowoczesnych rozwi¹-

zañ energetycznych, wp³ywaj¹cych na 
poprawê jakoœci powietrza. 

   Uczestnikom targów towarzyszyli 
m.in.: pos³owie Barbara Dziuk i Piotr 
Pyzik, radny Sejmiku Województwa 
Œl¹skiego Krystian Kie³basa, przewo-
dnicz¹cy Rady Powiatu Gliwickiego 
Andrzej Kurek, Ewa Jurczyga i Jacek 
Zarzycki z Zarz¹du Powiatu Gliwic-
kiego. Targi zorganizowa³ Powiat Gli-
wicki. Patronatem obj¹³ je Grzegorz 
Tobiszowski, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Energii.

   Warto dodaæ, i¿ barwnym akcentem 
targowych kuluarów by³o stoisko pañ 
z KGW w Giera³towicach, które w piê-
knych strojach œl¹skich serwowa³y go-
œciom napoje i pyszne ciasteczka. 
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Chudów

Giera³towice

Od 17 do 20 kwietnia goœci³ w gminie 
Giera³towice Yurij Bohdanov - wójt 
gminy Rokitne na Ukrainie. Do Polski 
przyjecha³ w ramach rewizyty samo-
rz¹dowców z Kijowskiego Oddzia³u 
Regionalnego Zwi¹zku Miast Ukrainy. 

   G³ównym celem pobytu Bohdanova 
w Giera³towicach by³o poznanie fun-
kcjonowania samorz¹du lokalnego. 
Goœæ z Ukrainy interesowa³ siê m.in.: 
mechanizmami pozyskiwania wsparcia 
finansowego projektów realizowanych 
przez gminê, a tak¿e rozwi¹zaniami 
dotycz¹cymi gospodarki odpadami, za-
rz¹dzania i finansowania oœwiaty i s³u-
¿by zdrowia oraz transparentnoœci¹ 
dzia³ania w³adz lokalnych, dostêpem 
do informacji publicznej i obs³ug¹ 
klientów urzêdu. 
   Wszelkimi niezbêdnymi informa-
cjami s³u¿yli mu m.in. wójt Joachim 
Bargiel oraz kierownicy poszcze-
gólnych referatów UG Giera³towice.

Wizyta ukraiñskiego 
samorz¹dowca

Od lewej: wójt Yurij Bohdanov i wójt Joachim Bargiel

/JM/ /-/

Wœród wystawców nie zabrak³o Gminy Giera³towice - samorz¹dowe stoisko wzbudza³o spore zainteresowanie 
goœci targów.



5 kwietnia, w ramach warsztatów 
kulinarnych z udzia³em dzieci, 
Gminny Oœrodek Kultury 
w Giera³towicach zamieni³ siê 
W cudownie pachn¹c¹ piekarniê. 
Dziêki umiejêtnoœciom 
i doœwiadczeniu prowadz¹cej zajêcia 
Bo¿eny Kowol m³odzi pasjonaci 
kuchni uczyli siê jak piec bu³ki.

   Upieczenie dro¿d¿owych bu³eczek 
i to w dwóch wersjach uda³o siê znako-
micie. Dzieci same wyrabia³y ciasto 
i formowa³y kszta³ty, które po udeko-
rowaniu kolorowymi dodatkami za-
mieni³y siê w wiosenne kanapki. 
S³odka wersja by³a tak przepyszna, i¿ 
smakowa³a nawet bez dodatków. 
Chocia¿ wiêkszoœæ pokusi³a siê na 
dodanie d¿emu wiœniowego.

   Zajêcia daj¹ nie tylko frajdê, ucz¹ 
i dostarczaj¹ doœwiadczeñ ale s¹ te¿ 
œwietn¹ form¹ spêdzania wolnego 
czasu oraz integracji z rówieœnikami.
Przed przerw¹ wakacyjn¹ instruktorki 
maj¹ w planach jeszcze dwa spotkania. 
Zachêcamy do udzia³u!

   A dla tych, którzy nie boj¹ siê wyzwañ 
kulinarnych i chc¹ zasmakowaæ domo-
wych bu³eczek, przepis!

Upiek³o im siê...

Sk³adniki: 75 dag m¹ki pszennej, 300 ml 
mleka, 6,5 dag œwie¿ych dro¿d¿y, 12 dag 
cukru, 3 jajka, 15 dag letniego roztopio-
nego mas³a (lub nieca³e 1/2 szklanki ole-
ju), szczypta soli, ziarna sezamu (ewentu-
alnie do posypania bu³ek).

   Dro¿d¿e rozpuœciæ w letnim mleku, wlaæ 
do przygotowanej m¹ki, na górê posypaæ 
cukier i pozostawiæ na 10-15 min. Wymie-
szaæ, dodaæ pojedynczo jajka, t³uszcz, sól.

   Wyrobiæ ciasto, przykryæ œciereczk¹ 
i pozostawiæ do wyroœniêcia ok. 1 godz. 

   Na blachê po³o¿yæ papier, formowaæ 
kule, przykryæ œciereczk¹ i zaczekaæ do 
wyroœniêcia (ok. 40 min). 

0   Nagrzaæ piec do temp. 175 C (góra i dó³ 
- bez termoobiegu). Piec ok. 13-15 min.

Bu³ki studzimy na sicie z pieca.

S³odkie bu³ki
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W sobotê, 14 kwietnia, w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Giera³towicach odby³y siê kwalifikacje do konkursu piosenki 
dzieciêcej i m³odzie¿owej KLANG.

   Jury wy³oni³o 10 osób, które 9 czer-
wca wyst¹pi¹ konkursie fina³owym 
w trakcie imprezy plenerowej - Œl¹skie 
Gody. S¹ to Zuzanna Lemantowicz, 
Milena Prokop, Anna Laskowska, Julia 
Sokó³, Klaudia Guzera, Julia Ma³ecka, 
Jakub Nosiadek, Marta Szo³tysek, 
Amelia Stañczyk i Barbara Benson.

Organizatorzy (GOK w Giera³towi-
cach) serdecznie gratuluj¹ wszystkim 
uczestnikom. Specjalne uk³ony kieruj¹ 
w stronê jurorek: Miros³awy Sander, 
Renaty Dziuroñ i Angeliki Rutkow-
skiej, które zgodzi³y siê wspomóc 
przeprowadzenie kwalifikacji.

Wy³oniono finalistów KLANGU

Pomagaj¹ w wyborze szko³y ...
Targi Edukacyjne w Paniówkach

6 kwietnia w ZSP w Paniówkach odby³y siê Targi Edukacyjne - impreza niezwykle 
po¿yteczna, pomagaj¹ca gimnazjalistom w wyborze szko³y œredniej. 

Targi to szczególna okazja dla absolwentów z Pa-
niówek, by odwiedziæ dawn¹ szko³ê, spotkaæ siê 
z kolegami i promowaæ swoj¹ now¹ placówkê. 
Na zdjêciu ubieg³oroczne absolwentki: Sybilla 
i Paulina. Pierwsza z nich jest obecnie uczennic¹ 
LO im. Karola Miarki w Miko³owie, druga - ZS Bu-
dowlano-Ceramicznych w Gliwicach.

Na tegoroczne targi przyjechali przed-
stawiciele 22 szkó³ œrednich z Gliwic, 
Zabrza, Knurowa, Miko³owa i Ornon-
towic. Celem by³o przedstawienie 
oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów 
z Paniówek oraz Przyszowic. Trzecio-
klasiœci mieli wiêc okazjê poznaæ pro-
gramy szkó³, obejrzeæ multimedialne 
prezentacje zajêæ, a o szczegó³y dopy-
taæ nauczycieli i towarzysz¹cych im 
uczniów. Interesuj¹ce ich informacje 
mogli zdobyæ tak¿e na stoiskach 
promocyjnych, a przy okazji sprawdziæ 
siê za kierownic¹ symulatora jazdy 
samochodem, zapoznaæ z broni¹ paln¹, 
czy spróbowaæ u³o¿yæ fryzurê. Poza 
szko³ami o profilu technicznym i zawo-
dowym, swoj¹ ofertê przedstawi³y 
równie¿ renomowane licea ogólno-
kszta³c¹ce.

   - Po targach 90 procent naszych 
uczniów jest ju¿ zdecydowanych, w 
której szkole kontynuowaæ naukê -
podkreœla Magdalena Weres - polo-
nistka ZSP w Paniówkach i jednocze-
œnie jedna z pomys³odawczyñ przed-
siêwziêcia. - Lista szkó³ zapraszanych
na nasze targi nie jest przypadkowa. 
Tworz¹ j¹ nasi gimnazjaliœci, wska-
zuj¹c w ankiecie te, którymi s¹ zaintere-
sowani. A my te szko³y zapraszamy. - 
wyjaœnia nauczycielka.

   - To s¹ ju¿ pi¹te targi organizowane 
przez ZSP w Paniówkach - informuje 
Weres - Od samego pocz¹tku zaanga¿o-
wana jest w nie dyrektor Zespo³u 
Szkolno-Przedszkolnego Ma³gorzata 
Wiœniewska, oraz Bogumi³a Swoboda 
- pedagog naszej szko³y. 

 

W przysz³ym roku zamierzamy zorga-
nizowaæ kolejne. Mam nadziejê, ¿e po-
nownie pomog¹ naszym uczniom w wy-
borze odpowiedniej szko³y.

/M. M-B/

/JM/
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Zapocz¹tkowana przed æwieræ-
wieczem chóralna celebracja 
pamiêci wywodz¹cego siê ze 

Œl¹ska kapelmistrza w katedrze na 
Wawelu, „polskiego Händla” (jak 
nazywany bywa Gorczycki), mimo 
up³ywu lat nie traci na œwie¿oœci. 
Przeciwnie, jej organizatorzy i ucze-
stnicy kolejne edycje wzbogacaj¹ 
o nowe treœci, sk³adaj¹c tym samym 
twórcz¹ czeœæ wy bitnemu kompozy-
torowi.               

   Tym razem zebrani w giera³towickiej 
œwi¹tyni pod wezwaniem Matki Bos-
kiej Szkaplerznej w Giera³towicach 
wys³uchali œpiewu szeœciu zespo³ów. 
Honory gospodarza czyni³ miejscowy 
„Skowronek”, wystêpuj¹cy pod dyre-
kcj¹ Beaty Stawowy i z akompania-
mentem Miros³awa Marcola. Towa-
rzyszy³y mu pozosta³e gminne chóry. 
Chudowski „Bel Canto” zaœpiewa³ pod 
kierownictwem Barbary Ja³owiec-
kiej-Cempury, „Cecyli¹” z Paniówek 
dyrygowa³a Beata Stawowy, akompa-
niowa³ Pawe³ Widera, natomiast Przy-
szowicki „S³owik” wyst¹pi³ pod dyre-
kcj¹ Barbary Ja³owieckiej-Cempury.   

   Goœæmi specjalnymi byli œpiewacy 
chóru „Jutrzenka” z Ornontowic pod 
dyrekcj¹ Natalii £ukaszewicz-Chara-
bin. Nader mi³¹ zebranym okaza³a siê 
obecnoœæ dzieci i m³odzie¿y zespo³u 
„Uskrzydleni” - z opiekunk¹ siostr¹ 
Aldon¹ - wystêpuj¹cego przy akompa-
niamencie Patryka Grzegorzycy 
i Piotra Marcola. Koncert prowadzi³a, 
dziel¹c siê te¿ ciekawostkami o korzy-

.
.

.
.

œciach p³yn¹cych ze œpiewu, Gabriela 
Wiêcko.              

  W trakcie pó³toragodzinnego kon-
certu zebrani w koœciele wys³uchali 
ponad 20 utworów. Wœród nich znala-
z³y siê kompozycje i pieœni ks. Gor-
czyckiego. Symbolicznym ho³dem, 
z³o¿onym kompozytorowi, by³o inau-
guruj¹ce koncert „Gaude Mater Polo-
nia”, odœpiewanie przez po³¹czone 
chóry gminy Giera³towice. 

   - Jego twórczoœæ jest ponadczasowa - 
zauwa¿aj¹ chórzyœci. - Wieki mijaj¹, 
a ona nic a nic nie traci na wartoœci...
Doceniaj¹ to wspó³czeœni œpiewacy, 
chêtnie siêgaj¹c do repertuaru baroko-
wego mistrza. Jest natchnieniem dla 
wielu twórców, a tak¿e - jak pokazuje 
25-letnia historia giera³towickiego 
koncertowania - doskona³¹ inspiracj¹ 
do wspólnego œpiewu.     

   Doznania i wzruszenia, towarzy-
sz¹ce wystêpom, docenili s³uchacze na-
gradzaj¹c œpiewaków i muzyków

.
.

.

.
.

 

gromkimi brawami. Wœród nich 
ks. Marek Sówka, proboszcz giera³to-
wickiej parafii. - To wielkie szczêœcie 

s³uchaæ œpiewu, który wynosi nas 
w przestrzeñ piêknej modlitwy do Pana 
Boga - podkreœla³ duszpasterz.     
Podobnego zdania byli - tak¿e mocno 
ws³uchani - wójt  gminy Giera³towice 
Joachim Bargiel i dyrektor Gminnego 
Oœrodka Kultury Piotr Rychlewski, 
którzy gestem (oklaski), s³owem 
(gratulacje) i kwiatami, wrêczonymi 
dyrygentom, podkreœlili powszechnie 
podzielane przez publicznoœæ odczu-
cia.                
.

   Koncert zosta³ zorganizowany przez 
chór „Skowronek” przy udziale Parafii 
Matki Boskiej Szkaplerznej, Gmin-
nego Oœrodka Kultury w Giera³³to-
wicach oraz Œl¹skiego Zwi¹zku 
Chórów i Orkiestr.               

.

.

.

Giera³towice. XXVI Koncert im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

W przestrzeni piêknej modlitwy
- To wielkie szczêœcie s³uchaæ œpiewu, który wynosi nas w przestrzeñ piêknej modlitwy do Pana 
Boga - te s³owa ks. proboszcza Marka Sówki by³y idealnym podsumowaniem XXVI Koncertu 
im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Grzegorz Gerwazy Gorczycki
 

(Ok. 1665-1734) - ksi¹dz, muzyk i kom-
pozytor. Urodzi³ siê w Rozbarku ko³o 
Bytomia. Studiowa³ filozofiê i teologiê 
w Pradze i Wiedniu. W latach 1692-94 by³ 
nauczycielem retoryki i poezji w Akademii 
Che³miñskiej, kierowa³ miejscow¹ kapel¹ 
muzyczn¹. W 1694 r. osiad³ w Krakowie, 
gdzie do œmierci by³ kapelmistrzem kapeli 
katedralnej na Wawelu, pe³ni¹c te¿ liczne 
funkcje koœcielne. 

   Twórczoœæ Gorczyckiego to muzyka 
religijna, obejmuje utwory a cappella, 
kompozycje wokalno-instrumentalne 
i pieœni. Jego dzie³a, reprezentuj¹ce mu-
zykê póŸnego baroku, cechuje bogata 
melodyka oraz mistrzowskie pos³ugiwa-
nie siê stylem koncertuj¹cym. Przypisuje 
mu siê opracowanie na chór œredniowie-
cznej pieœni Gaude Mater Polonia.

.

Bogus³aw Wilk

Spektakl muzyczny  na 100-lecie niepodleg³oœci 
Giera³towice 

W niedzielê, 15 kwietnia, 
w giera³towickiej œwi¹tyni wyst¹pi³ 

Polski Teatr Historii ze spektaklem 

muzycznym „Chrzest 966 �ród³o”, 

przygotowanym z myœl¹ 
o obchodach 100-lecia 

niepodleg³oœci Polski. Spotkanie ze 

sztuk¹ sta³o siê dla wielu widzów 

okazj¹ nie tylko do œwiêtowania 

jubileuszu niepodleg³oœci, ale i do 

przypomnienia sobie wa¿nych kart 
z historii Ojczyzny.

   Aktorzy teatru: Sebastian Dylnicki, 
Martyna £aszczok, Anna Pieszka 
i Kamila ̄ ym³a, zaprosili publicznoœæ 
do podró¿y w czasie. Rozpoczê³a siê od 
Ÿród³a - Chrztu Polski w roku 966. Przy 
tej okazji przypomniano ze sceny (na 
koœcielnym prezbiterium) s³owa pry-
masa Stefana Wyszyñskiego: Chrzest 
by³ otwarciem Ÿród³a, które do tej pory 
sp³ywa na Polaków. 

   

   Od Ÿród³a, z nurtem historii muzy-
czna opowieœæ dotar³a do czasów walk 
o niepodleg³oœæ i pierwszych lat wol-
noœci. Warto zaznaczyæ, i¿ w finale 
wiele miejsca poœwiêcono mieszkañ-
com Œl¹ska, podkreœlaj¹c ich olbrzymi 
wk³ad w ostateczny kszta³t II Rzeczy-
pospolitej.

   Wyœpiewaæ historiê Polski to spore 
wyzwanie, jednak dobra muzyka 
(Jacek Sroka Ritau), scenariusz (Krzy-
sztof Maækowski), re¿yseria (Sebastian 
Dylnicki) i przede wszystkim talent 
wokalny aktorów sprawi³y, ¿e ponad 
godzinny spektakl obejrzano z zainte-
resowaniem, a wykonawców wielokro-
tnie nagradzano brawami. 

   By³y te¿ kwiaty. Aktorom wrêczy³a je 
Janina Cicha Ro¿ek - prezes Ko³a 
Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w Giera³to-
wicach, które by³o g³ównym inicjato-
rem zorganizowania takiej w³aœnie 
formy uczczenie jubileuszu niepodle-

g³oœci. Œwietnego spektaklu gratu-
lowa³ wykonawcom tak¿e gospodarz 
miejsca, proboszcz zawsze goœcinnej 
parafii, ks. Marek Sówka.

Piêkna lekcja historii i patriotyzmu 
mog³a siê odbyæ dziêki wsparciu  
Gminy Giera³towice.  

Aktorzy Polskiego Teatru Historii Foto: J. Miszczyk

Foto: Bogus³aw WilkŒpiewa chór “Skowronek” - inicjator i organizator corocznego koncertu poœwiêconego pamiêci ks. Gorczyckiego

/JM/
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Jednoœæ ogra³a lidera i jest ju¿ na podium!

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2017/2018

Liga okrêgowa, gr. Katowice II 

Klub

  15. KS 94 Rachowice

  11. Przysz³oœæ Ciochowice

  6. Naprzód Rydu³towy

  1. Slavia Ruda Œl¹ska

  9. Silesia Lubomia

  3. Jednoœæ 32 Przyszowice

  5. Drama Zbros³awice 

  13. £TS £abêdy Gliwice

  14. Zaborze Zabrze

  16. LKS Raszczyce

  7. LKS 1908 Nêdza

  2. Unia Ksi¹¿enice

  4. Orze³ Mokre (Miko³ów)

  8. ROW II Rybnik 

12. Têcza Wielowieœ

10. Rymer Rybnik

21

20

19

18

20

20

19

20

21

21

19

19

21

20

19

21

57

43

40

39

39

37

37

28

25

24

24

20

16

15

13

7 Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  8. Naprzód ¯ernica

  2. Soœnica Gliwice

  11. Olimpia P³awniowice

  12. Carbo Gliwice

  16. Amator Rudziniec

  13. Zamkowiec Toszek

  10. Zryw Radonia

  4. Gwiazda Chudów

  7. Gwarek Zabrze

  14. Spo³em Zabrze 

  15. Tempo Paniówki

9. Ruch Koz³ów

51

43

42

42

39

38

34

34

30

25

21

18

18

16

10

2

Klasa A, grupa: Zabrze 

21

20

20

20

20

21

20

20

21

20

21

21

20

20

20

21

  1. Czarni Pyskowice

  5. Burza Borowa Wieœ

  3. Sokó³ £any Wielkie

  6. M³odoœæ Rudno 

Pi³ka no¿na - ruszy³a runda wiosenna

W pi¹tek, 6 kwietnia, na Stadionie 
Œl¹skim w Chorzowie odby³y siê 
fina³y naszego województwa 
w turnieju pi³ki no¿nej 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. W kategorii wiekowej 
U-8 wyst¹pili w nim pi³karze 
z 2 klasy (usportowionej) Szko³y 
Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Giera³towicach.

O Puchar Tymbarku ...
Pi³karze z Giera³towic dotarli do æwieræfina³u

Awans do fina³u i rywalizacja w gronie 
32 najlepszych dru¿yn województwa 
œl¹skiego, to du¿e osi¹gniêcie podopie-
cznych trenera Tomasza Machy. 
Uczniowie z Giera³towic jednak na tym 
nie poprzestali. Znakomicie zagrali w 
swojej grupie eliminacyjnej (utworzo-
no 8 grup po 4 dru¿yny), zajêli w niej 
1 miejsce i awansowali do æwieræfina³u 
turnieju. 

   W æwieræfinale stanêli na przeciw 
APN GKS Tychy - jak siê póŸniej oka-
za³o zdobywcy III miejsca. Po bardzo 
zaciêtym meczu, co podkreœli³ trener, 
dru¿yna z Giera³towic ostatecznie prze-
gra³a. Pó³fina³ by³ blisko... 
A oto kadra szko³y, która tak ambitnie 

walczy³a na legendarnym stadionie 
w Chorzowie: Kuba Jachnik, Jan Bin-
da, Filip Steinke, Pawe³ Jasiulek, Alex 
Klatecki, Wojtek Mikulski, Dominik 
K³usek, Marcel Beñko, Wiktor Macho-
czek i Kuba Lamla. 

Sukces plastyków
ze szkolnej
œwietlicy

Podopieczni œwietlicy szkolnej w Gie-
ra³towicach, Wojtek Mikulski i Emil-
ka Stepieñ, zostali laureatami Woje-
wódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: 
„Ratowanie Zabytków Naszej Ma³ej 
Ojczyzny”. Wojtek zaj¹³ w nim 1 miej-
sce w swojej kategorii wiekowej, nato-
miast Emilka - 3 miejsce. Nale¿y do-
daæ, ¿e uczniowie wykonali nagro-
dzone prace pod opiek¹ artystyczn¹ 
Beaty Kulasy.

   Podsumowanie konkursu odby³o siê 
25 kwietnia w Gliwicach. Jego organi-
zatorem by³ miejscowy ZSO nr 12, 
a patronat honorowy objêli nad nim 
m.in. biskup Jan Kopiec, prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz i sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek.

Krzysztof Smolnik, uczeñ SP im. Gu-
stawa Morcinka w Giera³towicach, 
zaj¹³ III miejsce w powiatowym kon-
kursie wiedzy na temat bezpieczeñ-
stwa, w grupie klas IV-VI. Konkurs 
rozegrano 12 kwietnia w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach, 
gdzie o laury walczy³o ponad 80 
uczniów szkó³ podstawowych i ponad-
podstawowych. Aby wy³oniæ zwyciêz-
ców, konieczne by³y dogrywki.

   - Uczestnicy konkursu mieli za 
zadanie wype³niæ nie³atwy test - 
podkreœlaj¹ organizatorzy - Jego zakres 
tematyczny obejmowa³ takie zaga-
dnienia jak: przyczyny oraz okoliczno-
œci powstawania i rozprzestrzeniania 
siê po¿arów, sprzêt ratowniczo-
gaœniczy,  zasady ewakuacji ludzi i mie-
nia z pomieszczeñ na wypadek po¿aru, 
zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej czy wiedza na temat 
podstaw funkcjonowania s³u¿b ochrony 
bezpieczeñstwa publicznego.

   Ogromnej wiedzy gratulowali ucze-
stnikom konkursu przedstawiciele or-
ganizatorów, m.in.: starosta gliwicki 
Waldemar Dombek, zastêpca komen-
danta miejskiego Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Gliwicach Marian Matej-
czyk oraz Andrzej Frejno - prezes 
Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku Ocho-
tniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Gli-
wicach.

Wykaza³ siê wiedz¹ 
o bezpieczeñstwie

S¹ powody do radoœci. W œrodê, 25 
kwietnia, Jednoœæ Przyszowice na 
w³asnym boisku ogra³a 1:0 niekwe-
stionowanego lidera tabeli - Slaviê 
Ruda Œl¹ska. Bramkê przed zakoñ-
czeniem pierwszej po³owy strzeli³ 
z karnego Rafa³ Hajok. By³o to ju¿ 
czwarte z rzêdu zwyciêstwo Jednoœci 
w rundzie wiosennej. Dodaæ nale¿y, ¿e 
tej wiosny dru¿yna mo¿e pochwaliæ siê 
kompletem zdobytych punktów. Co 
wa¿ne, Jednoœæ ma jeszcze do roze-
granie dwa zaleg³e spotkania, które 
mog¹ powiêkszyæ dorobek punktowy.
   - Znakomita dyspozycja dru¿yny, to 
efekt dobrze przepracowanej zimy, 
kole¿eñskiej atmosfery i dobrej wspó³-
pracy pi³karzy z trenerem Mateuszem 
Labuskiem - poinformowa³ nas prezes 
klubu Pawe³ Szo³tysek.   

Liga okrêgowa

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   

Klasa A
   Dwie dobre wiadomoœci. Pierwsza - 
Tempo Paniówki powa¿ny kryzys ma 
ju¿ poza sob¹. Na wiosnê zespó³ 
(spisany ju¿ zapewne przez niektórych 
na straty) zacz¹³ wygrywaæ. I to z nie 
byle kim - 31 marca pokona³ aktual-
nego wicelidera Soœnicê Gliwice 1:0. 

Natomiast 15 kwietnia ogra³ Olimpiê 
P³awniowice 2:0. W kolejnym 
spotkaniu (22 kwietnia) podzieli³ siê 
punktami 1:1 z ̄ ernic¹, by 25 kwietnia 
ulec jedynie 0:1 liderowi - Czarnym 
z Pyskowic. Warto przypomnieæ, ¿e 
w rundzie jesiennej, w 15 meczach, 
Tempo zdoby³o zaledwie 3 punkty. 
W wiosennej ods³onie, w 5 meczach, 
ju¿ 7.
 

   Druga dobra wiadomoœæ - Gwiazda 
Chudów nadal gra skutecznie. Zespó³ 
wygra³ cztery z piêciu spotkañ rundy 
wiosennej. Wypadek przy pracy 
zdarzy³ siê jedynie w meczu z M³o-
doœci¹ Rudno, które na w³asnym boisku 
pokona³o GWIAZDÊ 1:0. 

/�ród³o: Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego/

/JM/
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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 

Przegl¹dy rejestracyjne

Warsztat samochodowy

Przegl¹dy Rejestracyjne do 3,5 t
Autoserwis WO�NICA - Paniówki, ul. Gliwicka 42

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

Kalkan bije kolejny rekord Œl¹ska
 - aktualnie ma ich ju¿ !11

Zabierzów - Ogólnopolskie Zawody P³ywackie

Na zawodach p³ywackich o Puchar 
Rycerza Kmity, rozegranych 20 kwie-
tnia w Zabierzowie ko³o Krakowa, 
Jakub Kalkan (Jednoœæ Przyszowice) 
ustanowi³ nowy rekord Œl¹ska junio-
rów m³odszych na dystansie 1500 m st. 
dowolnym. Jego rezultat - 16:23,02 jest 
o blisko 3 sekundy lepszy od dotych-
czasowego rekordu Benjamina Sumary 
z roku 2013. 
   W rekordowym wyœcigu Jakub zaj¹³ 
drugie miejsce, ulegaj¹c starszemu 

o rok Janowi Wiêzikowi z Unii Oœwiê-
cim. Trzeci na mecie by³ kolejny nasz 
junior Filip Lamla, a pi¹ty Mateusz 
Hudzikowski. 
   Na zawodach tych znakomicie spi-
sa³y siê tak¿e nasze kraulistki. Natalia 
Mleczek wygra³a 800 m w grupie 
13-latek, natomiast Roksana Bocian 
powtórzy³a jej osi¹gniêcie w grupie 
14-latek, trzecia w tym wyœcigu by³a 
Natalia Wolny.   

14-latek z Giera³towic potwierdzi³ 
wielk¹ klasê na Mistrzostwach 
Polski w Ju Jitsu, które odby³y siê 
14 kwietnia w Sochaczewie. 
Startuj¹c w barwach SPARTANA 
Knurów, zdoby³ tam dwa z³ote 
medale w kat. wagowej do 41 kg. 
By³ bezkonkurencyjny w stylach 
ne-waza oraz ne-waza nogi. 

   Zdaniem trenerów klubowych Oli-
wiera z³oto nale¿a³o mu siê równie¿ 
w trzeciej konkurencji - fighting, 
jednak sêdziowie wydali werdykt nie-
korzystny dla naszego zawodnika 
i w efekcie Oliwierowi przyznano 
srebro.

   Dwa z³ote medale mistrzostw Polski 
oraz srebrny to nie lada wyczyn, pamiê-
taæ jednak nale¿y, i¿ Nowok jest je-
dnym z najlepszym zawodników 
Europy w swojej kategorii wiekowej. 

Oliwier Nowok  
PODWÓJNYM MISTRZEM POLSKI

Natalia Mleczek (Jednoœæ Przyszo-
wice) zanotowa³a kolejny dobry wy-
stêp w Lidze Klubów Œl¹skich (ro-
cznika 2005) w p³ywaniu. Tym razem 
w czwartej rundzie ligi wygra³a wyœcig 
na 200 m stylem zmiennym, w czasie 
2:33.80. Zawody rozegrano 11 kwie-
tnia na p³ywalni w Radlinie. 

   Z kolei Mateusz Konopko (Jednoœæ) 
zaj¹³ trzecie miejsce w wyœcigu na 
100 m stylem dowolnym, w trakcie Ligi 
Klubów Œl¹skich rocznika 2007. Za-
wody rozegrano 20 kwietnia w Gliwi-
cach. 

P³ywanie

13 kwietnia odby³o siê walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze najwiê-
kszego klubu sportowego gminy - LKS 
Jednoœæ 32 Przyszowice. Wybrano no-
wy zarz¹d. Funkcjê prezesa ponownie 
powierzono Paw³owi Szo³tyskowi. 
A oto pozostali cz³onkowie zarz¹du: 
wiceprezes - Grzegorz Widuch, sekre-
tarz - Krystian Sobel, skarbnik - 
Kamil Przybylski, cz³onkowie: Kry-
stian Sosna, Adam D³ugaj i Tadeusz 
¯oga³a.

Sport w skrócie
Boks - Awans do OOM

Boks - Memoria³ Jamrota

Izabela Rozkoszek (kadetka Gardy 
Giera³towice) awansowa³a do Ogólno-
polskiej Olimpiady M³odzie¿y w bo-
ksie. Sukces ten zapewni³a jej wygrana 
3-0  Marik¹ Bigsiñsk¹ (48 kg) z W³ók-
niarza Kalisz. Kwalifikacje rozegrano 
na pocz¹tku kwietnia w Grudzi¹dzu.

Memoria³ Ryszarda Jamrota, rozegrany 
23 marca w Libi¹¿u, okaza³ siê okazj¹ 
do podwy¿szenia bilansu zwyciêstw 
dla dwóch bokserów Gardy Giera³to-
wice - juniora Remigiusza Skoczyñ-
skiego (75 kg) i seniora Patryka Sze-
szki (91 kg). Obaj wygrali swoje walki, 
pokonuj¹c rywali z Krakowa. Pierwszy 
z nich (3:0) Damiana Rojka, drugi (2:1) 
Bart³omieja Guzika.
Przy okazji Skoczyñski mia³ kolejny 
powód do satysfakcji - kapitu³a sê-
dziów przyzna³a mu tytu³ najlepszego 
juniora memoria³u. 

Wybory w LKS Jednoœæ 

Przypomnijmy, ¿e w marcu br., w ho-
lenderskim Amersfoort, wygra³ Puchar 
Europy w konkurencji ne-waza, nato-
miast w konkurencji fighting zosta³ 
wicemistrzem. 

/Opr. JM/

/JM/

/JM/

Foto: arch. SPARTANA KnurówOliwier - w czarnym kimonie

R
e
kl

a
m

a


