
Zaproszenie 
na Do¿ynki Gminy Giera³towice

Zaproszenie 
na Do¿ynki Gminy Giera³towice
  Gmina Giera³towice, Gminny Oœrodek Kultury 
w Giera³towicach i Rada So³ecka Przyszowic 
zapraszaj¹ rolników, sadowników, pszczelarzy, 
dzia³kowców, myœliwych oraz wszystkich mieszkañ-
ców gminy na do¿ynki gminne, które odbêd¹ siê 

  przy pa³acu w Przyszowicach.1 wrzeœnia

Chudów   Giera³towice   

Paniówki   Przyszowice

Inauguracja œwiêta nast¹pi o godz. 
13.30 w koœciele pw. œw. Jana Nepo-
mucena w Przyszowicach, gdzie odpra-
wiona zostanie msza dziêkczynna za 
tegoroczne plony. Po nabo¿eñstwie 
przed œwi¹tyni¹ uformowany zostanie 
korowód, który wraz z Orkiestr¹ Dêt¹ 
OSP Przyszowice przemaszeruje pod 
pa³ac. Tam o godz. 15.15 zaplanowano 
oficjalne rozpoczêcie œwiêta.

   Bêdzie okazja do przyjrzenia siê 
wielu zwyczajom zwi¹zanym z bogat¹ 
tradycj¹ do¿ynek. Sygna³ do rozpo-
czêcia da miejscowy Chór S³owik, 
wyœpiewuj¹c na scenie tradycyjne 
pieœni - m.in. „Plon niesiemy, plon”. 
Starostowie tegorocznych do¿ynek 
obdaruj¹ gospodarza gminy dorodnym 
bochnem chleba, wypieczonym z tego-
rocznej m¹ki. Bêdzie mo¿na obser-
wowaæ przekazanie ma³ej korony 
do¿ynkowej, symbolizuj¹cej ci¹g³oœæ 
tego œwiêta oraz podziwiaæ du¿e 
korony uplecione ze zbó¿ - najpiê-
kniejsze z nich zostan¹ nagrodzone.

   Po czêœci oficjalnej rozpocznie siê 
blok artystyczny. W nim, jako pierwsze 
na scenie (o godz. 16.20) wyst¹pi¹ 
talenty z naszej gminy: Ania Lasko-
wska i Marta Szo³tysek - laureatki 
Konkursu Piosenki KLANG. Po nich 
znakomita grupa z Podhala - zespó³ 
Baciary. Do najbardziej znanych i lu-
bianych utworów tej formacji nale¿¹: 
„¯yje siê raz”, „Oczy zielone” oraz  
„Jak siê bawi¹ ludzie”.

   Na do¿ynkach nie zabraknie dobrego 
rocka. A to za spraw¹ cover bandu 
Czerwone i Czarne, który na ¿ywo 
przypomni popularne przeboje, m.in. 
z lat 60. i 70.. Jako ostatni na scenie 
przed pa³acem pojawi siê Mateusz 
Mijal. Artysta ten ma za sob¹ 

udany debiut na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu (rok 2016), gdzie 
w konkursie Premier zdoby³ 2 miejsce. 
Jego p³yta, tak¿e z roku 2016, 
pt.: „9 lat”, ju¿ po piêciu tygodniach 
zyska³a status platynowej! To znako-
mita rekomendacja, aby pos³uchaæ go 
na ¿ywo. Zachêcamy!

   Dodaæ nale¿y, ¿e o godz. 21.00 
rozpocznie siê zabawa taneczna z ze-
spo³em Duet Centrum, która potrwa do 
pó³nocy.

/JM/

R
e

kl
a

m
a



14 lipca Klub Abstynentów Stokrotka, 
wraz z Gminnym Oœrodkiem Kultury 
w Giera³towicach, zapraszaj¹ na Ro-
dzinny TrzeŸwoœciowy Rajd Rowe-
rowy po gminie Giera³towice i oko-
licach. Wyjazd spod Urzêdu Gminy 
o godz. 10.00. Wpisowe wynosi: 10 z³ 
- osoba doros³a, 5 z³ - dziecko i obej-
muje ubezpieczenie oraz poczêstunek. 
Zapisy w biurze GOK do wtorku, 
10 lipca, lub w biurze podawczym 
Urzêdu Gminy w Giera³towicach.

WIEŒCI - sierpieñ 20182

1 z³ + VAT - tyle w dalszym ci¹gu 
bêdzie wynosiæ dop³ata z bud¿etu 

3gminy do taryfy za odprowadzenie 1 m  
œcieków. Dop³ata ta obowi¹zuje od 
1 sierpnia do 31 grudnia br. Skorzystaj¹ 
z niej wszystkie gospodarstwa domowe 
odprowadzaj¹ce œcieki do gminnego 
systemu kanalizacji. Za utrzymaniem 
dop³at g³osowali wszyscy radni obecni 
na sesji. 

  Jednomyœlnie podjêto równie¿ uchwa-
³y w sprawie wyra¿enia zgody na wnie-
sienie przez gminê udzia³ów w formie 
wk³adów pieniê¿nych do PGK spó³ka 
z o.o. w Przyszowicach oraz do gmin-
nej p³ywalni Wodnik. W pierwszym 
przypadku kwota wk³adu wynios³a 
325 tys. z³, w drugim 90 tys. z³. 

   Kolejne przyjête uchwa³y zwi¹zane 
z finansami dotyczy³y m.in. zatwier-
dzenia stawek zwrotu kosztów podró¿y 
s³u¿bowej radnego Gminy Giera³to-
wice oraz korekt w bud¿ecie i w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy 
Giera³towice.

   Rada przyjê³a tak¿e pakiet uchwa³ 
zatwierdzaj¹cych nowe statuty wszy-
stkich so³ectw gminy oraz Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Giera³towicach. 
Kolejny pakiet zawiera³ cztery uchwa³y 
dotycz¹ce zasiêgniêcia opinii zebrañ 
wiejskich w sprawie ustalenia maksy-
malnej liczby zezwoleñ na sprzeda¿  

napojów alkoholowych. Warto w tym  
miejscu poinformowaæ, i¿ na terenie 
gminy Giera³towice ustalono maksy-
maln¹ liczbê 90 zezwoleñ na sprzeda¿ 
napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spo¿ycia poza miejscem 
zakupu i 60 zezwoleñ na sprzeda¿ 
w restauracjach, barach i innych 
punktach gastronomicznych. Punkty 
sprzeda¿y alkoholu nie mog¹ byæ 
usytuowane bli¿ej ni¿ 30 m od takich 
obiektów jak szko³y, koœcio³y, kla-
sztory, domy kultury czy œwietlice dla 
dzieci i m³odzie¿y. 

   Warto zwróciæ uwagê, ¿e Rada 
Gminy sprzeciwi³a siê podjêciu 
uchwa³y w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia dla Wójta Gminy Giera³towice. 
8 radnych g³osowa³o przeciw przyjêciu 
uchwa³y, 1 by³ za, 2 radnych nie wziê³o 
udzia³u w g³osowaniu. Nale¿y wyja-
œniæ, i¿ projekt tej uchwa³y znalaz³ siê 
na forum sesji z powodu nowego rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z 15 maja 
2018 r., dotycz¹cego wynagrodzeñ pra-
cowników samorz¹dowych (Dz. U. 
z 2018 r., pozycja. 936). Okreœla ono 
m.in. warunki i sposób wynagrodzenia 
pracowników samorz¹dowych zatru-
dnionych na podstawie wyboru. Zda-
niem radcy prawnego, Józefa Ma-
œlanki, nowe rozporz¹dzenie p³acowe 
zosta³o wydane z ra¿¹cym naruszeniem 
ustawy z 6 maja 2005 r. o Komisji 
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Tery-
torialnego oraz przedstawiciela Rze-
czypospolitej Polskiej w Komitecie Re-
gionalnym Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2005 r. nr 9., pozycja 759 z póŸniej-
szymi zmianami). - Wydane rozporz¹-
dzenie narusza tak¿e art. 2 Konstytucji 
RP i art. 7 ust. 2 Europejskiej Karty Sa-
morz¹du Lokalnego - wyjaœnia³ radca, 
przytaczaj¹c tak¿e szereg innych wad 
nowego rozporz¹dzenia p³acowego. 

Komisje sta³e Rady Gminy pracowa³y 
w okresie pomiêdzy 46. a 47. posie-
dzeniem sesji. Sprawozdania z ich 
dzia³alnoœci z³o¿yli: radna Tatiana 
Kowalska - wiceprzewodnicz¹ca Ko-
misji Kultury, Oœwiaty, Zdrowia i Spor-
tu RG, a tak¿e radna Maria M¹ka - 
wiceprzewodnicz¹ca Komisji Samo-
rz¹du, Przestrzegania Prawa i Utrzy-
mania Porz¹dku oraz radny Pawe³ 
Szary - przewodnicz¹cy Komisji Bu-
d¿etu i Planowania. G³ównym tema-
tem obrad komisji by³o opiniowanie 
projektów uchwa³ Rady Gminy. 

Równie¿ wójt Joachim Bargiel poin-
formowa³ Radê o swojej dzia³alnoœci 
w okresie miêdzysesyjnym. W okresie 
od 25 maja do 19 czerwca uczestniczy³ 
on w licznych wydarzeniach sporto-
wych, kulturalnych, konferencjach i ze-
braniach. - 8 czerwca, w trakcie wal-
nego zebrania udzia³owców krytej 
p³ywalni Wodnik, udzielono absolu-
torium prezesowi i Radzie Nadzorczej - 
informowa³ wójt Bargiel. - Z kolei 18 
czerwca, w trakcie walnego zgroma-
dzenia w Przedsiêbiorstwie Gospo-
darki Komunalnej w Przyszowicach, 
udzielono absolutorium Zarz¹dowi 
PGK oraz powo³ano Radê Nadzorcz¹. 
Nie nast¹pi³y ¿adne zmiany kadrowe - 
zaznaczy³. Wspomnia³ tak¿e o wizycie 
w gminie (5 czerwca) samorz¹dowców 
z Ukrainy, a tak¿e konferencji z udzia-
³em przedstawicieli gmin powiatu gli-
wickiego, którzy 11 czerwca w budyn-
ku Urzêdu Gminy omawiali sprawy 
zwi¹zane z utworzeniem klastra ener-
getycznego.
 

   O wielu wydarzeniach z udzia³em 
wójta gminy informowaliœmy ju¿ w po-
przednim wydaniu „Wieœci”. 

Program Do¿ynek Gminy 
Giera³towice, 1 wrzeœnia, 
przy pa³acu w Przyszowicach

13.30

14.40

15.15

16.20

17.00

18.20

19.40

21.00

24.00

 - Msza do¿ynkowa w koœciele 
parafialnym w Przyszowicach.

 - Przemarsz korowodu pod 
pa³ac, w asyœcie Orkiestry Dêtej OSP 
Przyszowice.

 - Oficjalne rozpoczêcie.
Wystêp Chóru S³owik z Przyszowic;
przywitanie, wyst¹pienia.
Prezentacja tegorocznych koron. 
Rozstrzygniêcie konkursu na 
najpiêkniejsz¹ koronê do¿ynkow¹.

 - Wystêp laureatów Konkursu 
Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
KLANG - Ania Laskowska i Marta 
Szo³tysek.

 - Baciary.

 - Czerwone i Czarne.

 - Mateusz Mijal.

 - Zabawa taneczna z zespo³em 
Duet Centrum. 

 - Zakoñczenie imprezy.

W trakcie do¿ynek bêdzie mo¿na 
odwiedziæ stoiska GOK i Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich z Giera³towic, 
skorzystaæ z oferty gastronomicznej 
oraz strefy zabawy dla najm³odszych.

/GOK/

Druk: CUD-DRUK 

/JM, Ÿród³o: materia³y RG/

Zakup dêbów z gatunku szypu³kowych 
sfinansowa³ Urz¹d Gminy Giera³to-
wice. Gmina w³¹czy³a siê w ten sposób 
w obchody okr¹g³ej rocznicy odzyska-
nia przez nasz kraj niepodleg³oœci. 

   Sadzenie Dêbów Niepodleg³oœci od-
by³o siê w maju i czerwcu, mia³o uro-
czysty charakter. Zgromadzi³o wiele 
osób - uczestniczyli w nim m.in. samo-
rz¹dowcy, harcerze, przedstawiciele 
organizacji pozarz¹dowych i gminnego 
ratusza a nawet przedszkolacy.

   W Chudowie, dziêki przychylnoœci 
Rady So³eckiej i mieszkañców, d¹b 
posadzono na ulicy Szkolnej, przy

kapliczce - naprzeciw koœcio³a. 
W Giera³towicach drzewo stanê³o na 
placu postojowym dla rowerzystów, 
przy ul. Paderewskiego. W jego sadze-

niu uczestniczyli m.in. wójt gminy 
Joachim Bargiel, przewodnicz¹cy RG 
Józef Buchczyk, so³tys Gerda Cza-
pelka, przedstawiciele Urzêdu Gminy 

oraz Klubu Abstynentów Stokrotka 
z jego prezesem, Romanem Kurzyñ-
cem. 

   W Paniówkach D¹b Niepodleg³oœci 
stan¹³ nie gdzie indziej jak w Parku 
Joanny. - W jego sadzenie z olbrzymim 
zaanga¿owaniem w³¹czy³y siê dzieci 
z miejscowego przedszkola - poinfor-
mowali nas pracownicy Referatu 
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy 
Giera³towice, którzy koordynowali 
przedsiêwziêcie na terenie gminy.  

   Natomiast w Przyszowicach drzewo 
posadzono u bramy wjazdowej do Ze-
spo³u Pa³acowo-Parkowego. W wyda-
rzeniu tym udzia³ wziêli: wójt Bargiel, 
cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników 
Przyszowic oraz grupa harcerzy.
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/Opr. JM, Ÿród³o: Ref. Ochrony Œrodowiska/

Tegoroczne Do¿ynki Gminy Giera³towice odbê-
d¹ siê w Przyszowicach. Po raz kolejny zorgani-
zowany z tej okazji koncert i festyn bêdzie 
wydarzeniem o charakterze imprezy masowej. 
G³ówny organizator - Gminny Oœrodek Kultury - 
uzyska³ niezbêdne opinie Policji, Stra¿y Po¿ar-
nej, Sanepidu oraz Pogotowia Ratunkowego. 
Pamiêtajmy jednak, ¿e Do¿ynki to wielkie œwiêto 
nie tylko gminy, ale równie¿ wszystkich jej 
mieszkañców.    

   W zwi¹zku z organizacj¹ koncertu, a tak¿e 
imprez towarzysz¹cych, uprzejmie prosimy 
osoby zamieszkuj¹ce w pobli¿u miejsca festynu 
o wyrozumia³oœæ z powodu mog¹cych wyst¹piæ 
w tym czasie niedogodnoœci.            
.

   Prosimy równie¿, aby w dniu 1 wrzeœnia nie 
zostawiaæ samochodów wzd³u¿ ul. Parkowej, 
gdy¿ jest to droga wyznaczona jako dojazd s³u¿b 
ratunkowych.              

.

.
/Piotr Rychlewski - dyrektor GOK/
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   Mam 9 lat. W czerwcu skoñczy³em 
pierwsz¹ klasê Szko³y Podstawowej 
w Paniówkach. Urodzi³em siê z po³ow¹ 
serduszka. Aby ¿yæ przeszed³em bardzo 
wiele…Szeœæ operacji na otwartym 
sercu i wiele innych zabiegów. 
   Dziœ moje serduszko znowu potrze-
buje pomocy. Niedokrwienie serca to 
stan zagra¿aj¹cy ¿yciu… Konieczne 
jest wykonanie inwazyjnego zabiegu 
cewnikowania serca.
   Chcemy wróciæ do Munster, do miej-
sca, gdzie poprzednim razem znaleŸliœ-
my pomoc, gdzie serduszko operowane 
tak wiele razy bêdzie bezpieczne. Za-
bieg ma odbyæ siê 11 paŸdziernika, 
a jego koszt to 6000 EURO, czasu jest 
ma³o, a potrzebna kwota du¿a…
  Proszê, pomó¿ uratowaæ moje 
serduszko. Za ka¿d¹ pomoc bêdê 
wdziêczny!

   Ka¿da wp³acona z³otówka przybli¿y 
mo¿liwoœæ wykonania operacji ratuj¹-
cej ¿ycie!
Poni¿ej nazwa fundacji i konto na które 
mo¿na dokonaæ przelewu.

Fundacja na rzecz dzieci z wadami 
serca COR INFANTIS
ul. Na³êczowska 24, 20-701 Lublin
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
W tytule przelewu koniecznie 
z dopiskiem: £ukasz Giba³ka

   Z histori¹ ch³opca mo¿na siê zapo-
znaæ na stronie internetowej: 
http://lukaszek-gibalka.blogspot.com/

 

Cel: cewnikowanie serca

/Opr. JM/

Pali niewiele, a do setki wyci¹ga 
w nieco ponad 10 sekund. Poza tym jest 
cicha i niezawodna. Komendant miej-
ski Policji w Gliwicach Marek Bajcer 
uwa¿a zakup tego modelu toyoty za 
przemyœlany i trafiony. - Samochód jest 
niezawodny i oszczêdny - mówi, powo-
³uj¹c siê na doœwiadczenia jednego 
z gliwickich komisariatów, który od 
d³u¿szego czasu u¿ytkuje trzy podobne 
pojazdy. 

   Gdy kilka miesiêcy temu œl¹ska 
Policja zwróci³a siê do samorz¹dów 
w regionie o rozwa¿enie w³¹czenia siê 
w dzia³ania s³u¿¹ce bezpieczeñstwu 
mieszkañców, jako jedyne zareago-
wa³y gminy Giera³towice, Pilchowice 
i Knurów. W³adze tych samorz¹dów 
postanowi³y „dorzuciæ siê” po 12 tys. z³ 
do puli pieniêdzy przeznaczonych na 
zakup pojazdu o napêdzie hybrydo-
wym dla Komisariatu Policji w Knu-
rowie. Z oczywistym zamys³em, ¿e 
radiowóz bêdzie obs³ugiwaæ teren 
wspomnianych trzech gmin.     
.

   W maju zosta³o podpisane stosowne 
porozumienie z Komend¹ Wojewódzk¹ 
Policji w Katowicach. Pozosta³¹ kwotê 
przekaza³y KWP oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Dziêki 
wspólnej „zrzutce” samochód zosta³ 
kupiony. 

   W pi¹tek, 20 lipca, radiowóz zosta³ 
oficjalnie przekazany policjantom. 
Krótka uroczystoœæ odby³a siê w Ko-

 .

misariacie Policji w Knurowie. Jej go-
spodarzami byli komendant miejski 
Policji w Gliwicach Marek Bajcer 
i komendant knurowskiego komisa-
riatu Janusz S³owiñski. Goœæmi przed-
stawiciele samorz¹dów-darczyñców: 
wójt gminy Giera³towice Joachim 
Bargiel, przewodnicz¹cy Rady Gminy 
Giera³towice Józef Buchczyk, wice-
prezydent Knurowa Barbara Zwie-
rzyñska i zastêpca wójta gminy Pilcho-
wice Aleksandra Skwara.         

   Wspólne finansowe wsparcie trzech 
gmin nie jest pierwsz¹ tego typu ini-
cjatyw¹ na rzecz bezpieczeñstwa okoli-
cznych mieszkañców. Samorz¹dy gmin 
Giera³towice i Pilchowice oraz Knu-

.
.

rowa ju¿ kilkakrotnie fundowa³y 
Policji samochody (m.in. marki kia 
cee'd). - Od lat staramy siê, na ile to 
mo¿liwe, pomagaæ tak¿e w ten sposób - 
zauwa¿a wójt Bargiel. - Dla wszystkich 
mieszkañców naszej gminy zachowanie 
bezpieczeñstwa jest niezwykle wa¿ne. 
Jesteœmy przekonani, ¿e decyzja o par-
tycypacji w kosztach zakupu radiowozu 
dobrze przys³u¿y siê w tym wzglêdzie 
ca³ej naszej spo³ecznoœci. 

- Jesteœmy ogromnie wdziêczni za to 
wsparcie, a tym samym docenienie 
naszej sumiennej s³u¿by - us³yszeli sa-
morz¹dowcy od komendanta Bajcera.              . 

/bw/
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£ukasz Giba³ka

/Ref. Ochrony Œrodowiska/
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Na pocz¹tku roku Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci uruchomi³o program, 
dziêki któremu do Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych w Polsce ma trafiæ nowo-
czesny sprzêt ratowniczy o wartoœci 
przekraczaj¹cej 100 mln z³. - Stra¿acy, 
nios¹cy ochotniczo pomoc ofiarom wy-
padków, zostan¹ wyposa¿eni w profe-
sjonalne zestawy medyczne i defibry-
latory - informowa³o wówczas mini-
sterstwo.                

   Starania o fundusze z tego Ÿród³a dla 
wszystkich naszych jednostek OSP 
podj¹³ Urz¹d Gminy. Ministerstwo 
przyzna³o dotacjê (22 tys. 869 z³) dla 
dwóch z nich. Urz¹d Gminy do³o¿y³ 
231 z³, czyli - zgodnie z umow¹ 
- 1 procent ca³ej puli.                 

   Dziêki dotacji OSP Przyszowice 
zyska³a defibrylator i plecak ratowni-
czy, natomiast OSP Paniówki defi-
brylator i ratownicz¹ torbê. Oficjalne 
przekazanie nowoczesnego sprzêtu 
odby³o siê 24 lipca w Urzêdzie Gminy. 
Samorz¹d reprezentowali wójt Joa-
chim Bargiel i przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Józef Buchczyk. W imieniu 
OSP Przyszowice gratulacje i sprzêt 
przyjmowali prezes Andrzej Gawlik 
i naczelnik Marcin Fojcik, natomiast 
ze strony OSP Paniówki sekretarz je-

.
.

.
.

dnostki Maciej Promny i druh Krzy-
sztof Bartoszek. Œwiadkami tej mi³ej 
chwili byli te¿ prezes Zarz¹du Gmin-
nego Zwi¹zku OSP Gminy Giera³to-
wice Alfred Kubicki, kierownik Re-
feratu Organizacyjnego i Spraw Oby-
watelskich Piotr Szo³tysek oraz inspe-
ktor Urszula Zaj¹c.                

   Zakupiony sprzêt umo¿liwi jedno-
stkom OSP sprawne udzielenie pomocy 
poszkodowanym bezpoœrednio na 
miejscu zdarzenia.- Bliskoœæ autostrad 
i ruchliwej drogi Gliwice - Miko³ów 
sprawia, ¿e coraz czêœciej uczestni-
czymy w akcjach ratunkowych po wy-

.
.

padkach drogowych - podkreœlali 
stra¿acy. - Otrzymany sprzêt bêdzie 
przydatny w sprawnym udzielaniu po-
mocy poszkodowanym.         

   - Wszyscy ¿yczylibyœmy sobie, aby 
tego typu ratownicze wyposa¿enie nie 
by³o potrzebne - zastrzega³ wójt Bar-
giel, a uczestnicy spotkania byli co do 
tego zgodni. - Rzeczywistoœæ nie daje 
jednak wielkich z³udzeñ, ¿e to siê uda. 
Dlatego te¿, jeœli taka chwila próby 
nast¹pi, lepiej byæ jak najlepiej przy-
gotowanym...            

   Sprzêt jest wa¿ny, ale... - Równie 
istotne jest odpowiednie wyszkolenie - 

.
.

.
.

zaznaczyli druhowie. - Oczywiœcie sta-
ramy siê, uczestnicz¹c w odpowiednich 
szkoleniach, dysponowaæ nale¿yt¹ 
wiedz¹ i umiejêtnoœciami. Obejmuj¹ 
one równie¿ obs³ugê sprzêtu rato-
wniczego.               

   Wszystkie jednostki OSP w gminie 
maj¹ piêkn¹ historiê, spisan¹ przede 
wszystkim odwag¹ i bohaterstwem 
swoich druhów. Samorz¹d to docenia, 
staraj¹c siê przy tym jak najlepiej - 
m.in. finansowo, sprzêtowo i logisty-
cznie - wspieraæ stra¿aków. Przeznacza 
na to nie tylko fundusze z bud¿etu 
gminy, ale - jeœli to tylko mo¿liwe - 
siêga po œrodki ze Ÿróde³ zewnêtrznych. 
Tak, jak w przypadku Funduszu Spra-
wiedliwoœci.             

- Poczucie bezpieczeñstwa jest szcze-
gólnie wa¿n¹ potrzeb¹ w ¿yciu 
wszystkich mieszkañców - podkreœlali 
przedstawiciele w³adz gminy. - Trudno 
przeceniæ zas³ugi naszych stra¿aków 
w tym wzglêdzie. Za tê wiern¹ i odpo-
wiedzialn¹ s³u¿bê jesteœmy im ogro-
mnie wdziêczni...               

.
.

.
.

.
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     Temat tegorocznego festynu wi¹za³ 
siê z obchodami 100- lecia odzyskania 
przez Polskê niepodleg³oœci. Morskie 
œwiêtowanie rozpoczê³o siê w czer-
wcowe, niedzielne popo³udnie o go-
dzinie 16.00. Na kilka godzin szkolny 
dziedziniec zamieni³ siê w morsk¹ 
Barkê (Patron by³by dumny!), na której 
wachtê objêli Marta Szo³tysek 
i Jakub Hahn oraz Bo¿ena Benson, 
koordynator ca³ego projektu. 
   Za³ogê na statek wprowadzili ucznio-
wie klasy 4a, którzy uposa¿eni w ¿e-
glarskie rekwizyty zainicjowali powi-
talny taniec ca³ej spo³ecznoœci szkol-
nej. „Mr. Jack” i „Hej ho ¿agle staw” to 
tañce, które po³¹czy³y wszystkich ucze-
stników festynu niezale¿nie od wieku 
i mo¿liwoœci. Program artystyczny by³ 
bardzo zró¿nicowany. By³ Ba³tyk 
a potem szlak polskich rzek, co poka-
zali najm³odsi uczniowie klas I-III, 
tañcz¹c Trojaka i Krakowiaka. Brawu-
rowo brzmia³y morskie szanty wyko-
nane przez uczniów w ró¿nych jêzy-
kach. Du¿e zainteresowanie publi-
cznoœci wywo³a³y popisy akrobatyki 
sportowej oraz sztuk walki Aikido, 
tañce, wystêpy wokalne i kabaretowe. 

  Rejs szkolnej barki by³ równie¿ 
bardzo atrakcyjny dla najm³odszych, 
bo mogli korzystaæ z dmuchanych zam-
ków, trampoliny a od starszych kole-
gów uczyli siê ¿eglarskich wêz³ów. 
Za³oga naszej Barki zadba³a te¿ o kuli-
naria - by³ grill, ciasta, kawa, owocowe 
koktajle i mnóstwo innych smacznych 
niespodzianek.

  Wszystkim nale¿¹ siê zas³u¿one 
podziêkowania. Na koniec tego wyj¹-
tkowego rejsu wspólna praca uczniów, 
nauczycieli i rodziców zosta³a doce-
niona gromkimi brawami goœci i publi-
cznoœci.                
   By³o ró¿norodnie. By³o wykwintnie. 
By³o ¿eglarsko a do koñca nad nasz¹ 
Bark¹ powiewa³a  bia³o-czerwona ban-
d e r a .                

.
.

.
Bo¿ena Benson
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Przypomnijmy. U progu XXI wieku 
gmina nie by³a organizatorem ochrony 
zdrowia na swoim terenie. Narasta³ 
problem standardów sanitarnych 
w oœrodkach. Grozi³o im zamkniêcie. 
Tym bardziej realne, ¿e ZOZ nie zamie-
rza³ inwestowaæ na terenie gminy.    

   W tej trudnej sytuacji w³adze samo-
rz¹dowe stanê³y na wysokoœci zadania. 
Z bud¿etu gminy wydatkowano spore 
kwoty na inwestycje. Dziêki temu 
planowemu dzia³aniu dzisiaj nasza 
gmina mo¿e pochwaliæ siê bardzo 
dobr¹ baz¹ s³u¿¹c¹ s³u¿bie zdrowia.  

   Niebawem up³yn¹ dwa lata od udostê-
pnienia nowego oœrodka zdrowia 
w Przyszowicach. Jego budowa trwa³a 
630 dni. Projekt wykona³a pracownia 
OVO Gr¹bczewscy Architekci, realiza-
cj¹ zajê³a siê firma Gazoplast z Tarnow-
skich Gór. Inwestycja kosztowa³a gmi-
nê niemal 3 mln z³.

   Trzeba przyznaæ, ¿e to bardzo dobrze 
zainwestowane pieni¹dze. Budynek 

2(555 m ) robi wra¿enie. Zaskakuj¹ 
przestronne poczekalnie - osobne dla 
dzieci i doros³ych, z oddzielnymi wej-
œciami. Lekarze maj¹ do dyspozycji 
osiem gabinetów. Z myœl¹ o mamach 
z dzieæmi powsta³ specjalny pokój, 
czyli tzw. wózkownia. Zadbano o dogo-
dny dojazd, a zmotoryzowani praco-
wnicy i pacjenci mog¹ korzystaæ 
z obszernego parkingu.             

.
.

 .
.

.
.

   Dziêki zastosowaniu nowoczesnych 
metod pozyskiwania energii budynek 
jest przyjazny dla œrodowiska. - Do 
ogrzewania pod³ogowego zastosowano 
pompê ciep³a, generuj¹c¹ moc 34 kW. 
Energiê tê pozyskuje siê poprzez 
6 otworów wydr¹¿onych pod budyn-
kiem na g³êbokoœæ 100 m - wyjaœnia 
wójt Gminy Giera³towice Joachim 
Bargiel. - Kolejne 33 kW mo¿na uzy-
skaæ z instalacji fotowoltaicznej, dyspo-
nuj¹cej panelami s³onecznymi o powie-

                      2r.zchni 400 m . 
   Od wiosny 2010 roku z nowego 
budynku oœrodka zdrowia mog¹ te¿ 
korzystaæ mieszkañcy Giera³towic.  

.
.

przypadku projekt jest 
dzie³em pracowni architektonicznej 
Barbary i Oskara Gr¹bczewskich. 
Dodajmy, ¿e jest to projekt wyj¹tkowy, 
doceniony wyró¿nieniem na III Miê-
dzynarodowym Biennale Architektury 
LEONARDO 2009 w Miñsku..              

   Gmach ma powierzchniê wynosz¹c¹ 
2838 m . Jego parter przeznaczony jest 

na potrzeby s³u¿by zdrowia. Mieœci 
obszerne, przeszklone i klimatyzowane 
poczekalnie dla doros³ych i dla dzieci, 
gabinety dla lekarza rodzinnego i pe-
diatry, dwa gabinety zabiegowe. 
Na pierwszym piêtrze dzia³a Oœrodek 

Tak¿e w tym 

Pomocy Spo³ecznej. Nowoczesna win-
da u³atwia niepe³nosprawnym komuni-
kacjê miêdzy poziomami. Nie zapo-
mniano te¿ o parkingu. Koszt tej inwe-
stycji siêgn¹³ 4,8 mln z³.

   W Paniówkach pacjenci zyskali now¹ 
jakoœæ dziêki przebudowie budynku 
starej szko³y. Adaptacjê zrealizowano 
w 2007 roku kosztem dok³adnie 
953 745 z³. 
Prace mia³y du¿y zakres, m.in. wybu-
rzono niektóre œciany i zbudowano 
nowe. Wymieniono wszelkie mo¿liwe 
instalacje, w tym wodne, kanaliza-
cyjne, wentylacyjne. Z myœl¹ o oso-
bach niepe³nosprawnych zbudowano 
specjalny podjazd. Do u¿ytku prze-
kazano gabinety: lekarza ogólnego, pe-
diatry, zabiegowy, stomatologiczny. 
Odpowiednie miejsce ma rejestracja 
i poczekalnia, oczywiœcie jest te¿ pe³en 
wêze³ sanitarny.

   W Chudowie oœrodek zdrowia mieœci 
siê w budynku wielofunkcyjnym (starej 
szkole). Obiekt zosta³ przebudowany w 
latach 2005-2006. Dziêki temu pomie-
szczenia sta³y siê bardziej funkcjo-
nalne, gmach zyska³ nowy dach i ele-
wacjê, a tak¿e zosta³ zabezpieczony 
przed wp³ywem eksploatacji górniczej. 
Od tej inwestycji rozpocz¹³ siê proces 
odbudowy gminnego zaplecza ochrony 
zdrowia (wszczêty w odpowiedzi na 
realne w tamtych latach zagro¿enie 
zamkniêcia ówczesnych oœrodków 
zdrowia).
Oœrodek odpowiada na zapotrzebo-
wanie pacjentów (tak¿e niepe³nospra-
wnych - z myœl¹ o nich zbudowano 
podjazd dla wózków). Tak¿e w tym 
budynku zastosowano nowoczesne, 
energooszczêdne ogrzewanie.       . 

/bw/

Foto: Jerzy Miszczyk

Nowy budynek Oœrodka Zdrowia w Giera³towicach.

Nowy budynek Oœrodka Zdrowia w Przyszowicach.

W czerwcu i lipcu pracownicy Referatu 
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy 
Giera³towice, na zaproszenie Zespo³u 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniów-
kach oraz œwietlicy w Giera³towicach, 
przeprowadzili warsztaty ekologiczne 
dla dzieci dotycz¹ce segregacji odpa-
dów komunalnych. 
   Ju¿ na pocz¹tku zajêæ okaza³o siê, ¿e 
dzieci bardzo du¿o wiedz¹ na temat se-
gregacji odpadów. Zatem podczas war-
sztatów utrwali³y swoj¹ wiedzê jak pra-
wid³owo segregowaæ odpady komunal-
ne, gdzie oddaæ zu¿yte baterie oraz 
przeterminowane leki, w jaki sposób 
kompostowaæ odpady biodegrado-
walne. Uczestnicy dowiedzieli siê co 
mo¿na zrobiæ ze zu¿ytej butelki, plasti-
kowych opakowañ, papieru czy metalu. 

   By³y te¿ dzia³ania praktyczne - dzieci 
przynios³y na zajêcia ró¿nego rodzaju 
odpady, które wspólnie segregowa³y do 
worków o odpowiedniej kolorystyce. 
Na koniec mali mieszkañcy otrzymali 
przybory szkolne wykonane z materia-
³ów pochodz¹cych z recyklingu oraz 
foldery œcie¿ek dydaktycznych, których 
trasy przebiegaj¹ przez teren naszej 
gminy.                .

/Ref. Ochrony Œrodowiska/ /Barbara Pytlarska/

/Foto: arch. Ref. Ochrony Œrodowiska/ F
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Laureaci konkursu - z prawej Julia Kuc.

Dba³oœæ o jego piêkno przyœwieca³a 
startuj¹cym - uczniom szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów gminy Giera³-
towice.                

    Najlepsz¹ znawczyni¹ polskiej orto-
grafii okaza³a siê Julia Kuc z Pa-
niówek, drugie miejsce zaj¹³ Mateusz 
Dembia z Giera³towic, a trzecie - Agata 
Szuœcik z Przyszowic.                

.
.

.
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   W ramach tego projektu odby³y siê ju¿ 
dwie wycieczki. Wziê³y w nich udzia³ 
dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia waka-
cyjne. 5 lipca podopieczni GOK byli 
w Nowej Górze na Ranczu Artemidy. 
Tam czeka³o na nich mnóstwo atrakcji. 
JeŸdzili konno, brali udzia³ w warszta-
tach zielarskich, warsztatach gospodar-
skiej tradycji, zdobywali dzidki, na 
których potem piekli kie³baski. 
19 lipca wszyscy kinomaniacy udali siê 
do Multikina w Zabrzu na film 
„Iniemamocni 2”.                       .
.

  Atrakcj¹ zorganizowan¹ dla wszyst-
kich œwietlic by³a nauka gry a nastêpnie 
przeprowadzony turniej Gomoku. Spe-
cjalista od gier planszowych - Ryszard 
Nowak odwiedzi³ ka¿d¹ œwietlicê, aby 
w ten emocjonuj¹cy sposób urozmaiciæ 
wakacyjny czas.                   
   GOK nie funkcjonowa³by, gdyby nie 
pe³ne zapa³u i pomys³ów instruktorki, 
realizuj¹ce w³asne plany i pomys³y na 
ka¿dej œwietlicy. Postara³y siê one by 
dzieci spêdzi³y 10 tygodni aktywnie
i weso³o. Œwietlica Chudów przygoto-
wa³a na ten letni czas program „Waka-
cyjny rejs”, inspiruj¹c siê Rejsem Nie-
podleg³oœci - ¿aglowca „Dar M³o-

.
.

dzie¿y”. Natomiast w zwi¹zku z nieda-
wnymi Mistrzostwami Œwiata w Pi³ce 
No¿nej nie zabrak³o te¿ strefy kibica. 
Uczestnicy integrowali siê przy grach 
planszowych, wykonywali tematyczne 
prace plastyczne, a gdy pogoda sprzy-
ja³a korzystali z uroków ogrodu.   
   Pe³ne pomys³ów i werwy instruktorki 
dowodz¹ce Œwietlic¹ Przyszowice zor-
ganizowa³y „Energetyczne Wakacje“. 
W ramach zajêæ dzieci mog³y wyzwoliæ 
z siebie maksimum energii i braæ udzia³ 
w zajêciach na boisku szkolnym i placu 
zabaw. Rywalizacja grupowa i indywi-
dualna dostarczy³a mnóstwo emocji. 
W ramach atrakcji, artystycznie uzdol-
nione opiekunki malowa³y dzieciêce 
buzie farbkami i zamienia³y w wybrane 
postacie. Oczywiœcie znalaz³o siê te¿ 
lekarstwo na kiepsk¹ aurê - dzia³ania 
twórcze, gry planszowe i zabawy.    
   Instruktorki ze Œwietlicy w Paniów-
kach równie¿ postawi³y na aktywne wa-
kacje, proponuj¹c dzieciom sportowe 
rozrywki. I tu z pomoc¹ przysz³o boisko 

.
.

.
.

i plac zabaw usytuowane na terenie 
szko³y. W ramach urozmaicenia co-
dziennych spotkañ podopieczni realizo-
wali ró¿nego rodzaju pomys³y plasty-
czne, grali w gry i urz¹dzali karaoke.
   W Œwietlicy Giera³towice tematem 
przewodnim sta³a siê ekologia. Tak 
wiêc EKO-Wakacje to ró¿norodne zajê-
cia i aktywnoœci, spotkania z zaproszo-
nymi goœæmi, rozrywka i nauka. 
W lipcu dzieci spotka³y siê z przedsta-
wicielk¹ Referatu Ochrony Œrodowiska 
i przeæwiczy³y sortowanie œmieci. 
Œwietlice odwiedzi³ tak¿e Wojciech 
Szczypka z Giera³towickiego Alarmu 
Smogowego i opowiedzia³ czym jest 
smog oraz jak wa¿na jest walka z nim. 
Gdy tylko pogoda na to pozwala³a 
podopieczni korzystali z uroków lata,  
odbywali mniejsze i wiêksze spacery po 
okolicy, na przyk³ad do pobliskiej 
Biblioteki Publicznej.              

.

.

/M M-B/

Fo
to

: M
ir

os
³a

w
a 

M
ir

añ
sk

a-
B

ar
an

iu
k

Cykliczne wyjazdy do najlepszych teatrów w naszym 
regionie maj¹ ju¿ swoj¹ wiern¹ rzeszê pe³nych zapa³u 
i zaanga¿owania uczestników. Organizatork¹ przed-
siêwziêcia z ramienia GOK jest Dorota Boczek - spe-
cjalista ds. edukacji kulturalnej i imprez. W sezonie 
2017/18 odby³o siê 6 podró¿y teatralnych. Chêtni 
mogli wybraæ siê na: Producentów, Pozytywnych i Jak 
odnieœæ sukces, zanadto siê nie wysilaj¹c - do Teatru 
Rozrywki w Chorzowie. Mi³oœnicy karnawa³owej roz-
rywki mogli prze¿yæ sylwestra na bis na Balu u Cy-
gana, tak¿e w chorzowskim teatrze. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszy³y siê dwie czêœci Klimakterium 
i ju¿ - na które uda³o siê w sumie oko³o 90 osób.  
 

   Okaza³o siê i¿ Autobus Teatralny GOK dla wielu 
osób sta³ siê ju¿ tradycyjn¹ wycieczk¹ do œwiata 
kultury, któr¹ mog¹ odbyæ nie martwi¹c siê o dojazd 
ani bilety. 

   Wychodz¹c wiêc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kañców gminy Giera³towice, po wakacyjnej przerwie 
rusza kolejny sezon wyjazdów na spektakle. Zapra-
szamy do obserwowania strony internetowej 
www.gok.gieraltowice.pl oraz profilu GOK na Facebook'u.
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Termin i miejsce: 8.09.2018 r. 
(sobota) - godz. 9:00, Chudów (obok 
zamku), zapisy od godz. 8:00.

   W biegu mog¹ startowaæ wszyscy 
chêtni. Niepe³noletni uczestnicy star-
tuj¹ tylko za pisemn¹ zgod¹ rodziców 
lub opiekunów prawnych.

Kategorie wiekowe i dystanse:
- kat. I - dziewczêta rocznik 2009 i m³odsze - 300 m
- kat. II - ch³opcy rocznik 2009 i m³odsi - 300 m

- kat. III - dziewczêta rocznik 2008 - 2006 - 800 m
- kat. IV - ch³opcy rocznik 2008 - 2006 - 800 m
- kat. V - dziewczêta rocznik 2005- 2003 - 1500 m
- kat. VI - ch³opcy rocznik 2005 - 2003 - 1500 m
- kat. VII - kobiety, kat. VIII - mê¿czyŸni.

Nagrody - Trzy pierwsze osoby w kate-
goriach wiekowych otrzymaj¹ symbo-
liczne nagrody rzeczowe. Zwyciêzcy 
kategorii VII i VIII otrzymaj¹ Puchar 
Wójta Gminy Giera³towice. Wszyscy 
uczestnicy mog¹ wzi¹æ udzia³ w kon-
kursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Kontakt do koordynatora biegu: 
Jaros³aw Prokop, tel.: 885 835 754.

Termin i miejsce: 8.09.2018 r. 
(sobota) - godz. 11:00, Chudów 
(obok zamku), zapisy od godz. 8:00.

   W wyœcigu mog¹ startowaæ wszyscy 
chêtni. Niepe³noletni uczestnicy star-
tuj¹ tylko za pisemn¹ zgod¹ rodziców 
lub opiekunów prawnych.

Uwaga: ka¿dy zawodnik zobowi¹zany 
jest startowaæ na sprawnym rowerze, 
w kasku, pod rygorem wykluczenia 
z rywalizacji.

Kategorie wiekowe i dystanse:
- kat. I - dziewczêta rocznik 2009 i m³odsze - 1000 m 
- kat. II - ch³opcy rocznik 2009 i m³odsi - 1000 m 
- kat. III - dziewczêta rocznik 2008 - 2006 - 2000 m 
- kat. IV - ch³opcy rocznik 2008 - 2006 - 3000 m 
- kat. V- dziewczêta rocznik 2005- 2003 - 4000 m 
- kat. VI - ch³opcy rocznik 2005 - 2003 - 5000 m 

Nagrody - Trzy pierwsze osoby w kate-
goriach wiekowych otrzymaj¹ medale 
i symboliczne nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy mog¹ wzi¹æ udzia³ 
w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Kontakt do koordynatora wyœcigu: 
Marcin Szymura, tel.: 662 046 295.

   Szczegó³y i regulamin biegu i wy-
œcigu dostêpne s¹ na stronie interne-
towej Urzêdu Gminy Giera³towice. 
W imieniu organizatorów zachêcamy 
do biegania i szusowania na rowerze 
w plenerach chudowskiego zamku.

/Opr. JM, Ÿród³o: UG Giera³towice/

Przypominamy, ¿e Dawid pochodzi 
z Giera³towic. Jest by³ym i utytu³o-
wanym bokserem GARDY Giera³to-
wice. Obecnie trenuje wyciskanie szta-
ngi w UKS Eugen u trenera Euge-
niusza Mehlicha. Medal mistrzostw 
Polski zapewni³o mu wyciœniêcie ciê-
¿aru o wadze 117,5 kg, w kat. wagowej 
do 74 kg.  

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2018/2019

Liga okrêgowa, gr. Katowice II 

Klub

  8. KS 94 Rachowice

  14. Przysz³oœæ Ciochowice

  15. Naprzód Rydu³towy

  3. Piast II Gliwice

  9. Czarni Pyskowice

  1. Jednoœæ 32 Przyszowice

  12. Zameczek Czernica

  11. Naprzód Lipiny

  7. Pierwszy Chwa³owice 

  5. Soœnica Gliwice

  13. Orze³ Mokre

  2. Unia Ksi¹¿enice

  10. MKS Czerwionka 

  16. ROW 1964 II Rybnik 

6. Têcza Wielowieœ

4. Rymer Rybnik
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11 sierpnia, w pierwszym meczu no-
wego sezonu ligi okrêgowej, Jednoœæ 32 
Przyszowice pokona³a na wyjeŸdzie 
Naprzód Rydu³towy 5:1. 
W drugim, rozegranym 15 sierpnia 
przed w³asn¹ publicznoœci¹, przyszo-
wiczanie potwierdzili skutecznoœæ, 
ogrywaj¹c g³adko beniaminka - 
Naprzód Lipiny a¿ 7:0! 

   W meczu tym ponad stu kibiców okla-
skiwa³o gole w wykonaniu: Micha³a 
Fiedla (14’), Rafa³a Hajoka (22’ i 70’), 
Wojciecha Walkowskiego (50’), Ma-
cieja Kie³tyki (65’), Dawida Kapa³y 
(73’) i Patryka Kapa³y. 

   W 3. kolejce klub z Przyszowic 
pokona³ Têczê Wielowieœ 3:1 i obroni³ 
pozycjê lidera grupy II.

Dla Piotra Szo³tyska mecz z Lipinami by³ ju¿ 200. 
spotkaniem, które rozegra³ w barwach Jednoœci Przy-
szowice. Z tej okazji otrzyma³ gratulacje i okoliczno-
œciowy dyplom od prezesa klubu, Paw³a Szo³tyska.

Klasy; A i B

Spadkowicz, Tempo Paniówki rozpo-
czê³o sezon w kl. B od zwyciêstwa 4:0 
nad rezerwami Wilków Wilcza i jest 
w gronie liderów. W kl. A Gwiazda 
Chudów zajmuje 8. miejsce z 6 punkt-
ami po 3 kolejkach.

Tym razem trasa przebiega³a przez 
Chudów, gdzie uczestnicy rajdu mogli 
zwiedziæ „Izbê ³od starki” i delektowaæ 
siê barwnymi opowieœciami Moniki 
Organiœciok. 
Ze wzglêdu na upaln¹ aurê, przerwa na 
posi³ek w ogrodzie chudowskiej parafii 
sprawi³a, ¿e odpoczynek w takim 
miejscu stanowi³ podwójn¹ radoœæ.

Warto zaznaczyæ, ¿e wakacyjne rajdy 
w Giera³towicach ciesz¹ siê ogromn¹ 
popularnoœci¹, która z roku na rok jest 
wiêksza. Tym wiêksze s³owa uznania 
nale¿¹ siê organizatorom i wspó³orga-
nizatorom: Klubowi Abstynentów Sto-
krotka, Gminnemu Oœrodkowi Kultury 
w Giera³towicach, spó³ce PGK z Przy-
szowic.

F
o

to
: 

P
io

tr
 R

y
ch

le
w

sk
i

F
o

to
: 

Je
rz

y
 M

is
zc

zy
k

/-/

/JM/

/JM/

Zawody odby³y siê 21 lipca w sie-
dzibie organizatora imprezy - 
Gminnego Oœrodka Kultury. 
Udzia³ wziêli mi³oœnicy „królew-
skiej gry” z kilkunastu miejsco-
woœci regionu, m.in. Bytomia, 
Rybnika, Rudy Œl¹skiej, Bielska-
Bia³ej i Gliwic. Mi³¹ niespo-
d z i a n k ¹  b y ³ a  o b e c n o œ æ  
Venkataramanana Venkate-
sana z Indii, czyli kraju uzna-
wanego za kolebkê szachów.- Zawody 
przeprowadzono systemem szwajcar-
skim, zawodnicy zagrali po 7 partii - 
mówi sêdzia turnieju Ryszard Nowak.      

  Wakacyjne rozgrywki (kategoria 
open) wygra³ Maciej Janiszewski 
z Rudy Œl¹skiej. Drugi by³ knurowianin 
Mariusz Go³da, a trzeci Micha³ PaŸ-
dzior z Rybnika. Venkatesan uplasowa³ 
siê na 10 miejscu. W kategorii „junior” 
tryumfowa³ 11-letni Zbigniew Wiatro-
wski z Bytomia (zaj¹³ 4 miejsce w kat. 
open) przed 12-letni¹ Ann¹ Lajdarnik 
z Rybnika i Franciszkiem Millerem 
(11-latek) z Miko³owa. Najstarszym 

.

Antoni Rempel z Tychów, najm³odsz¹ 
7-letnia rybniczanka Kinga Lajdarnik. 

   Giera³towice reprezentowa³a czwórka 
szachistów: Grzegorz Goldman, An-
toni Kowalski, Maciej Rusak i B³a¿ej 
Czech                 

uczestnikiem turnieju by³ 83-letni 

.

..
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Foto: Dorota Boczek
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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

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

Filip, pomimo olbrzymiej konkurencji, 
zdo³a³ dwukrotnie przebiæ siê przez 
gêste sito eliminacji i awansowaæ do 
g³ównych fina³ów -A- mistrzostw 
Polski. A w nich zaj¹³ odpowiednio: 
7. miejsce na dystansie 200 m stylem 
dowolnym, w czasie 1:59.50 oraz 
6. miejsce na 400 m st. dowolnym, 
w czasie 4:13.55, potwierdzaj¹c tym 
samym przynale¿noœæ do krajowej 
czo³ówki. 

   Fina³ 400 m st. Dowolnym (z udzia-
³em Filipa) by³ najszybszym w historii 
polskiego p³ywania. Jego zwyciêzca, 
Micha³ Daszkiewicz z Unii Oœwiêcim, 
ustanowi³ w nim znakomity rekord 
Polski 15-latków - 4:00.04, kasuj¹c 
osi¹gniêcie Wojciecha Wojdaka - 
aktualnej gwiazdy œwiatowego p³y-
wania, wicemistrza œwiata na 800 m st. 

dowolnym. Roœnie wiêc nowe poko-
lenie œwietnych p³ywaków. 

   Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ Lamla, 
zarówno w eliminacjach jak i w fina-
³ach, za ka¿dym razem zdecydowanie 
poprawia³ swoje rekordy ¿yciowe. 
- Du¿y progres wyników, zw³aszcza 
w kontekœcie perypetii w przygotowa-
niach do mistrzostw (kontuzja stopy, 
choroba zatok), oraz chêci i motywacja 
do dalszej pracy, to najwa¿niejsze 
w przygotowaniach do nowego sezonu 
i kolejnych mistrzostw Polski, które 
odbêd¹ siê w po³owie grudnia w Ostro-
wcu Œwiêtokrzyskim - powiedzia³a nam 
trener,  dr Alicja Stachura. 
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Tour de Pologne to nie tylko najwiêkszy 
wyœcig w Polsce, ale i jeden z najwa-
¿niejszych w kalendarzu Miêdzynaro-
dowej Unii Kolarskiej (UCI). Nic wiêc 
dziwnego, ¿e w jego peletonie nigdy nie 
brakuje asów kolarstwa z najlepszych 
grup zawodowych na œwiecie. Z okazji 
aby zobaczyæ ich na ¿ywo, w trakcie 
olbrzymiego wysi³ku i walki, skorzy-
sta³o wielu mieszkañców.

   Do Giera³towic kolarze wjechali ulic¹ 
ks. Roboty - od strony Knurowa. Na 
czele czterech œmia³ków, uciekaj¹cych 
przed rywalami niemal od 20 km, li-
cz¹cej 139 km trasy. Grupê tê pod ratusz 
w Giera³towicach przyprowadzi³ Ale-
xander Foliforov z grupy GAZPROM-
Firsonov. Minutê póŸniej, o godz.18.35, 
przez Giera³towice przemkn¹³ zwarty 
peleton, który, jak siê póŸniej okaza³o, 
wch³on¹³ uciekinierów na ulicach Za-
brza, na 9 km przed met¹ wyznaczon¹ 
przy stadionie Górnika.  

   Przejazd wyœcigu zelektryzowa³ mie-
szkañców. Spore ich grupy dopingo-
wa³y kolarzy na ca³ej trasie - w Giera³to-
wicach (ul. Ks. Roboty, Korfantego) 
i Przyszowicach (ul. Giera³towicka 

i  Makoszowska).  
Wœród kibiców do-
strzec mo¿na by³o 
rodziny, czêsto z naj-
m³odszymi pocie-
chami. Powiewa³y 
flagi i chor¹giewki. 
By³y te¿ grupy zorga-
nizowane - mie-
szkañcy Paniówek 
przyjechali do Gie-
ra³towic piêknie ude-  

korowanym, wozem konnym. 

   Atmosferê wyczekiwania na boha-
terów dnia podgrza³ przejazd potê¿nej 
kolumny reklamowej Tour de Pologne - 
ze wspania³ych samochodów pozdra-
wia³y publicznoœæ piêkne hostessy 
i g³ówni organizatorzy wyœcigu, m.in. 
Czes³aw Lang - dyrektor generalny 
TdP, który zatrzyma³ siê przy ratuszu 
w Giera³towicach, by przywitaæ siê 
z w³odarzami gminy i kibicami.

   

   Wielka impreza sportowa trwa³a 
krótko, lecz zdaniem wielu kibiców - 
warto by³o przyjœæ i uczestniczyæ w tym 
niezwyk³ym wydarzeniu. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e wyœcig by³ du¿ym wyzwa-
niem organizacyjnym - pracownicy 
Urzêdu Gminy Giera³towice odbyli 
szereg spotkañ z organizatorami TdP, 
Policj¹, stra¿akami, przedstawicielami 
KZK GOP, by dopi¹æ na ostatni guzik 
sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem, 
zmianami w organizacji ruchu i kurso-
waniem komunikacji miejskiej.  

   W zabezpieczaniu trasy przejazdu 
nieodzowni okazali siê nasi stra¿acy 
ochotnicy z wszystkich jednostek OSP: 
Giera³towice, Przyszowice, Chudów 
i Paniówki. Pomagali równie¿ cz³on-
kowie Klubu Abstynentów Stokrotka 
oraz Towarzystwa Mi³oœników 
Przyszowic.

/Tekst i foto: JM/
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