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Koniec nauki i wyj¹tkowo 
d³ugie wakacje

72 dni - tyle laby maj¹ uczniowie 
w ramach tegorocznych wakacji, 
d³u¿szych o oko³o 6 dni od tych 
z ostatnich lat. Zakoñczenie roku 
szkolnego odby³o siê 22 czerwca. 
Natomiast rozpoczêcie nowego 
nast¹pi dopiero 3 wrzeœnia, gdy¿ 
1 wrzeœnia wypada w sobotê.

Samorz¹d przyjazny energii
Gmina Giera³towice zdoby³a 
wyró¿nienie w IV edycji konkursu 
„Samorz¹d przyjazny energii”. 
Do wyró¿nienia organizatorzy 
do³o¿yli grant inwestycyjny 
na 5000 z³.

G³ównym organizatorem konkursu 
by³o 

do jednostek samo-
rz¹du terytorialnego z ca³ego kraju, 
które zrealizowa³y projekty zwi¹zane 
m.in. z bezpieczeñstwem dostaw ener-
gii elektrycznej. 
   

Polskie Towarzystwo Przesy³u 
i Rozdzia³u Energii Elektrycznej, 
a skierowany by³ on 

W tym roku na najwy¿sze uznanie 
jury zas³u¿y³o szeœæ gmin w Polsce. 
Przyznano równie¿ siedem wyró¿nieñ, 
w tym naszej gminie. Jury doceni³o za- 
anga¿owanie gminy w zwiêkszanie 

niezawodnoœci pracy sieci oraz  bez-
pieczeñstwa dostaw energii elektry-
cznej. Wyniki og³oszone zosta³y 
13 czerwca w Œwinoujœciu, w trakcie 
konferencji „Energetyczne wyzwania 
samorz¹dów”, gdzie nagrodê dla gminy 
Giera³towice odebra³ wójt dr in¿. Joa-
chim Bargiel.   

Z symbolicznymi czekami: wójt Joachim Bargiel 
(z lewej) oraz Tadeusz Kaczmarek - wiceprezydent 
Jaworzna, które zosta³o laureatem konkursu na 
terenie dzia³ania TAURON Dystrybucja.

R
e

k
la

m
a

Tu¿ przed wakacjami - absolwenci Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach ze swoimi wychowawcami: 
Eryk¹ Dymarz (z prawej) - kl. IIIa i Mari¹ M¹k¹ - kl. IIIb.

W pi¹tek, 22 czerwca, we wszystkich 
szko³ach naszej gminy odby³y siê uro-
czystoœci zwi¹zane z zakoñczeniem 
roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie 
odebrali œwiadectwa, najlepsi z nich 
z presti¿owym paskiem oraz nagrody. 
Serdecznie ¿egnali siê z nauczycielami, 
kole¿ankami i kolegami ze szkolnej 
³awy, by wkrótce potem rozpocz¹æ 
d³ugo wyczekiwane wakacje. 

   

   To by³ szczególny dzieñ zw³aszcza 
dla gimnazjalistów z klas trzecich, obe-
cnie ju¿ absolwentów naszych gimna-
zjów. - Ten dzieñ powinien byæ radosny 
- mówi³ do absolwentów z Przyszowic 
Aleksander Jendryczko, dyrektor 
miejscowego Zespo³u Szkolno-Przed-
szkolnego - Dzisiaj bowiem zakoñczy-
liœcie wa¿ny etap w swojej edukacji. 
Dziêkujê, ¿e w tym okresie do³o¿yliœcie 
starañ na miarê swoich mo¿liwoœci. 
By³y podziêkowania i kwiaty od absol-
wentów dla grona pedagogicznego 
i dyrekcji szko³y. Po¿egnanie ze szko³¹ 
uœwietni³ piêkny program artystyczny 
w wykonaniu gimnazjalistów.

   Na uroczystoœciach zakoñczenia roku 
nie zabrak³o przedstawicieli organu 
prowadz¹cego nasze placówki 

oœwiatowe, czyli Urzêdu Gminy 
Giera³towice, a tak¿e Rady Gminy. 
W Przyszowicach obecny by³ skarbnik 
gminy Micha³ Kafanke, ZSP w Pa-
niówkach odwiedzili wójt Joachim 
Bargiel oraz kierowniczka Referatu 
Oœwiaty i Zdrowia Barbara Mansfeld. 
ZSP w Giera³towicach goœci³ w tym 
dniu przewodnicz¹cego RG Józefa 
Buchczyka oraz Barbarê Mansfeld, 
ZSP w Chudowie - wicewójta Tomasza 
Kowola. 

Jakub KALKAN 
mistrzem Polski!!!

Podwójny 

numer

16 stron

Podwójny 

numer

16 stron

Czerwiec-lipiec 2018

Bocian i Piercha³a tu¿ za 
podium. O rewelacyjnym 
wystêpie naszych p³ywaków 
na Mistrzostwach Polski 
piszemy na str. 16. 

Peleton Tour de Pologne 
ponownie przemierzy nasz¹ 
gminê - ju¿ 6 sierpnia. 
W Giera³towicach kolarze 
rozegraj¹ finisz na Premii 
Specjalnej - NIEPODLEG£A. 
Wiêcej informacji oraz mapka 
przejazdu na str. 16. 

Szczegó³y na str. 9.
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Rodzinny Rajd Rowerowy

Kolejny Rajd Rowerowy

Kalendarz imprez
kulturalnych i sportowych

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. 

18 sierpnia Gminny Oœrodek Kultury 
organizuje Rodzinny Rajd Rowe-
rowy po gminie Giera³towice i oko-
licach. Wyjazd spod Urzêdu Gminy 
o godz. 10.00. Zapisy do 14 sierpnia 
w biurze GOK. Wpisowe wynosi: 10 z³ 
- osoba doros³a, 5 z³ - dziecko i obej-
muje ubezpieczenie oraz poczêstunek.
Zapraszamy! 

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.
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46. Sesja Rady Gminy
Zaledwie 9 dni po sesji 
absolutoryjnej, Rada Gminy 
zebra³a siê na kolejnej (24 maja), 
by rozpatrzyæ dwie istotne uchwa³y. 
Przebiegiem sesji kierowa³ Józef 
Buchczyk - przewodnicz¹cy RG 
Giera³towice. 

Giera³towice

Jedna z podjêtych uchwa³ powinna 
przybli¿yæ wielu mieszkañcom sfinali-
zowanie monta¿u na swoich domach 
systemów fotowoltaicznych - tzw. ele-
ktrowni s³onecznych. Chodzi o projekt 
„Czerpiemy energiê ze s³oñca w powie-
cie gliwickim”, realizowany w ramach 
i ze œrodków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Œl¹skiego 
na lata 2014-2020. 

   Wójt Joachim Bargiel informowa³ 
na sesji, i¿ powiat jako jednostka samo-
rz¹dowa nie mo¿e zg³osiæ wspólnego 
projektu gmin na dofinansowanie ze 
œrodków unijnych. Wobec czego gminy 
powiatu gliwickiego: Giera³towice, Py-

skowice, Rudziniec, Toszek i Wielo-
wieœ postanowi³y wspólnie zg³osiæ 
w³asny wniosek o dofinansowanie do 
projektu „Czerpiemy energiê ze s³oñca 
w powiecie gliwickim”. - Zawarcie 
porozumienia przez gminy jest jedyn¹ 
drog¹ do otrzymania œrodków na ten cel 
- wyjaœnia³ wójt Bargiel - Wspólne 
zg³oszenie projektu pozwala te¿ 
uzyskaæ szereg dodatkowych punków 
w pozyskiwaniu œrodków. 

   Warto przypomnieæ, ¿e dofinanso-
wanie do instalacji fotowoltaicznej ma 
wynieœæ 85%. Nic wiêc dziwnego, ¿e 
Rada Gminy popar³a wspó³dzia³anie 
z innymi gminami na rzecz realizacji 
projektu, podejmuj¹c stosown¹ uchwa-
³ê w tej sprawie.

  Druga z uchwa³ mia³a zmieniæ uchwa-
³ê RG Giera³towice z 20 marca 2018 r., 
w sprawie podzia³u gminy Giera³to-
wice na okrêgi wyborcze w nadcho-
dz¹cych wyborach samorz¹dowych do 
Rady Gminy. Jednak remisowy wynik 

g³osowania (5 g³osów za, 5 - przeciw 
i 4 wstrzymuj¹ce siê) sprawi³, i¿ 
uchwa³y nie podjêto i tym samym 
zmian nie wprowadzono. Wprowa-
dzenie ich zaleci³ Komisarz Wyborczy 
w Katowicach. 
- Kwesti¹ sporn¹ by³o ustalenie iloœci 
mandatów wyborczych dla radnych 
w poszczególnych so³ectwach naszej 
gminy - wyjaœni³ nam przewodnicz¹cy 
RG Józef Buchczyk. Wynik g³oso-
wania, a tak¿e negatywna opinia Ko-
misji Samorz¹du, Przestrzegania Pra-
wa i Utrzymania Porz¹dku RG, w spra-
wie projektu tej uchwa³y, o czym infor-
mowa³a wiceprzewodnicz¹ca komisji 
Maria M¹ka, pokaza³y, i¿ Rada Gminy 
i komisarz ró¿ni¹ siê w kwestii inter-
pretacji przepisów. - Kolejny ruch nale-
¿a³ bêdzie jednak do komisarza wybor-
czego - zaznaczy³ przewodnicz¹cy 
Buchczyk.

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP 
wyró¿ni³o wójta Bargiela

Czêstochowa - nagrodzono osoby zas³u¿one dla rozwoju sportu

Co roku na Jasnej Górze 
w Czêstochowie przyznawane s¹ 
ogólnopolskie wyró¿nienia za 
wychowywanie dzieci i m³odzie¿y 
poprzez sport i rekreacjê. Otrzymuj¹ 
je osoby, które szczególnie troszcz¹ 
siê o tworzenie warunków dla 
rozwoju m³odych sportowców 
realizuj¹cych swoje pasje. W tym 
roku wyró¿nienie otrzyma³ m.in. 
Wójt Gminy Giera³towice 
Joachim Bargiel.

   Wyró¿nienia przyznaje Kapitu³a Ge-
neralna Katolickiego Stowarzyszenia 
Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej 
(KSS RP) w Warszawie. Okazj¹ do jego 
wrêczenia by³a 28. Pielgrzymka Spor-
towców na Jasn¹ Górê. W jej ramach 
- 9 czerwca, w auli Jana Paw³a II czêsto-
chowskiego sanktuarium - wyró¿nienia 
odebrali: Wójt Gminy Giera³towice 
Joachim Bargiel oraz wójtowie Adam

Kos (gmina Czernichów) i Pawe³ Bug-
dol (gmina Gaszowice). Wraz z gratu-
lacjami wrêczy³ je przewodnicz¹cy 
Komisji Nagród i Wyró¿nieñ przy KSS 
RP, ks. pra³at Miros³aw Mikulski.

   Warto dodaæ, i¿ uroczystoœæ tê 
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ mistrzo-
wie olimpijscy w boksie - Jerzy Ry-
bicki i zaprzyjaŸniony z nasz¹ gmin¹ 
Marian Kasprzyk.

Œwietlice Gminnego Oœrodku Kultury
zapraszaj¹ dzieci w wieku szkolnym,
na wakacyjne zajêcia. W programie: 
gry i zabawy, zajêcia plastyczne, roz-
grywki sportowe, wycieczki.

      19 lipca, dzieci wyrusz¹ do kina na 
seans „Iniemamocni 2”.

Wakacje w œwietlicach GOK
Aktywnie, bezpiecznie, ciekawie

Poni¿ej podajemy Pañstwu godziny 
otwarcia œwietlic GOK podczas 
wakacji letnich. Zapisy oraz szcze-
gó³owe informacje o wakacyjnej ofer-
cie w poszczególnych œwietlicach:

Œwietlica Giera³towice
Czynna od 9.00 do 15.00,
ul. Korfantego 7B, tel. 32 301 15 12.

Œwietlica Przyszowice
Czynna od 9.00 do 14.00, 
ul. Szkolna 4, II piêtro, 
tel. 32 726 42 47.

Œwietlica Paniówki
Czynna od 8.00 do 15.00,
ul. Zwyciêstwa 44, II piêtro,
tel. 32 726 42 49.

Œwietlica Chudów
Czynna od 8.00 do 15.00,
ul. Szkolna 72, budynek przy
parafii, tel. 604 917 720. /GOK/

Nie siedŸ w domu podczas wakacji! 

Zas³u¿one, docenione, odznaczone...
Medale dla pracownic Urzêdu Gminy Giera³towice
Zas³u¿one pracownice Urzêdu Gminy 
Giera³towice: Zofia Arendarska, 
Maria D³ugaj, Lidia Domin, Halina 
Grzywok, Irena Mrówczyñska i Ur-
szula Zaj¹c odznaczone zosta³y Meda-
lem za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Przyzna-
wany jest on przez Prezydenta RP na 
wniosek wojewodów za wyj¹tkowo 
sumienne wykonywanie obowi¹zków  

wynikaj¹cych z pracy zawodowej 
w s³u¿bie Pañstwa. Rodowód tego 
odznaczenia siêga okresu II Rzeczy-
pospolitej i zosta³o przywróconej do 
systemu odznaczeñ pañstwowych 
w Polsce w 2007 roku.

   Medale, w imieniu Prezydenta RP, 
wrêczy³ naszym urzêdniczkom wice-

Wojewoda œl¹ski Mariusz Trepka, 
w trakcie uroczystoœci zorganizowanej 
18 czerwca w siedzibie Œl¹skiego 
Urzêdu Wojewódzkiego. Odznaczenia 
otrzyma³o tak¿e kilkadziesi¹t osób 
z woj. Œl¹skiego, zas³u¿onych w ró¿-
nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego.

Wszystkich o wielkim sercu prosimy 
o wsparcie naszej akcji, której celem  
jest zbiórka pieniêdzy na rehabilitacjê 
i protezê rêki dla mieszkañca Chu-
dowa, Pana Czes³awa Bielaka.

   Zbiórka przeprowadzona zostanie 
14 i 15 lipca, po mszach œw., przed 
koœcio³em w Chudowie. Zbiórkê orga-
nizuje ko³o charytatywne dzia³aj¹ce 
przy parafii, we wspó³pracy z parafi¹ 
w Chudowie. /Organizatorzy/

Pomoc dla Pana Czes³awa

/Opr. JM, Ÿród³o UG/

/JM, Ÿród³o materia³y RG/

Wakacyjny Turniej Szachowy

W sobotê, 21 lipca, w Gminnym 
Oœrodku Kultury w Giera³towicach, 
przy ul. Korfantego 7B, odbêdzie siê 
Wakacyjny Turniej Szachowy. Rozpo-
czêcie o godz. 10.00. Wpisowe wynosi 
5 z³ od zawodnika - p³atne przed rozpo-
czêciem zawodów. 

GOK zaprasza uczniów podstawówek
oraz doros³ych mieszkañców gminy

Uwaga! szczegó³y na dot. zapisów na str. 12.

Uroczystoœæ uhonorowania wyró¿nionych odby³a siê w piêknej auli Jana Paw³a II w jasnogórskim sanktuarium.
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Œwiadczenie „Dobry Start” przys³u-
guje raz w roku na rozpoczynaj¹ce rok 
szkolny dzieci do ukoñczenia 20 roku 
¿ycia. Dzieci niepe³nosprawne ucz¹ce 
siê w szkole otrzymaj¹ je do ukoñcze-
nia przez nie 24 roku ¿ycia. Co wa¿ne, 
rodzina bêdzie mog³a liczyæ na 
wsparcie niezale¿nie od posiadanego 
dochodu.               
.

   Aby otrzymaæ wsparcie, nale¿y 
z³o¿yæ wniosek. Mo¿e to zrobiæ mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny lub 
opiekun faktyczny dziecka, a w przy-
padku dzieci przebywaj¹cych w pie-
czy zastêpczej - rodzic zastêpczy, 
osoba prowadz¹ca rodzinny dom 
dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuñczo-wychowawczej.       
.

   Wnioski o œwiadczenie bêd¹ przyj-
mowane i realizowane przez Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Giera³towicach, 
ul. Powstañców Œl¹skich 1. Warto 
zauwa¿yæ, ¿e Oœrodek bêdzie wyko-
rzystywaæ rozwi¹zania organizacyjne i 
teleinformatyczne, którymi pos³uguje 
siê przy realizacji œwiadczenia wycho-
wawczego 500+.              
.  

.

.

.

.

   W celu usprawnienia i przyspiesze-
nia procesu przyznawania wyprawki 
szkolnej zrezygnowano z konieczno-
œci wydania i dorêczenia decyzji admi-
nistracyjnej - bêd¹ one wydawane je-
dynie w przypadku odmowy przyzna-
nia œwiadczenia, a tak¿e w sprawach 
nienale¿nie pobranych œwiadczeñ.   .
.

   Œwiadczenie „Dobry Start” jest zwo-
lnione od podatku. Nie podlega egze-
kucji ani wliczeniu do dochodu przy 
ustalaniu prawa do œwiadczeñ z innych 
systemów wsparcia.              
.

   Œwiadczenie nie przys³uguje na 
dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola 
oraz dzieci realizuj¹ce roczne przygo-
towania przedszkolne w tzw. zerówce 
w przedszkolu lub szkole.        
.

   Wiêcej informacji dotycz¹cej no-
wego œwiadczenia „Dobry Start” 
mo¿na bêdzie uzyskaæ pod nume-
rem telefonu: 32 301 15 27.           

.

.

 .

300 z³otych - tyle wynosi œwiadczenie „Dobry Start” dla ka¿dego ucz¹cego siê dziecka. 
Rz¹d ustanowi³ program, na podstawie, którego rodziny otrzymaj¹ raz w roku 300 z³ 
na ka¿de dziecko ucz¹ce siê w szkole - bez wzglêdu na dochody. Po raz pierwszy 
œwiadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objêtych 4,6 mln uczniów.

Wnioski o œwiadczenie bêd¹ przyjmowane i realizowane 
przez OPS w Giera³towicach

   Wniosek - podobnie jak wnioski 
o œwiadczenie wychowawcze z pro-
gramu „Rodzina 500+” - bêdzie 
mo¿na sk³adaæ ju¿ od 1 lipca 
online poprzez stronê Ministerstwa 
Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl 
oraz przez bankowoœæ elektro-
niczn¹, a od 1 sierpnia drog¹ trady-
cyjn¹ (papierow¹).           
.

  Wa¿ne! Wniosek nale¿y z³o¿yæ 
 do 30 listopada.              .
.

   W przypadku wniosków z³o¿onych 
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkê 
otrzymaj¹ nie póŸniej ni¿ 30 wrzeœnia. 
W przypadku wniosków z³o¿onych 
w kolejnych miesi¹cach gminy bêd¹ 
mia³y maksymalnie 2 miesi¹ce od dnia 
z³o¿enia wniosku na jego rozpatrzenie 
i wyp³atê œwiadczenia.             
.

           .

.

.

 Wa¿ne! Z³o¿enie wniosku o œwiad-  

czenie „Dobry Start” w lipcu i sier-

pniu to gwarancja wyp³aty œwiad-

czenia nie póŸniej ni¿ do 30 

wrzeœnia. 

300 z³ dla ucznia - na Dobry Start!

/Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Giera³towicach/

/OPS w Giera³towicach/

Nowe terminy sk³adania wniosków o œwiadczenia 
na okres zasi³kowy 2018/2019
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (OPS) 
w Giera³towicach informuje, ¿e 

wnioski w sprawie ustalenia prawa 

do œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ 

wychowawczych oraz œwiadczeñ 
z funduszu alimentacyjnego na nowy 

okres zasi³kowy bêdzie mo¿na 

sk³adaæ drog¹ elektroniczn¹ od 
1 lipca lub w wersji papierowej 
od 1 sierpnia br., w siedzibie OPS 
w Giera³towicach, przy 
ul. Powstañców Œl¹skich 1, 
w ustalonych terminach.

   Aby zachowaæ ci¹g³oœæ wyp³at 
miêdzy okresami zasi³kowymi nale¿y 
z³o¿yæ wniosek na nowy okres zasi³-
kowy, wraz z wymaganymi dokumen-
tami, do 31 sierpnia 2018 r. Wtedy 
ustalenie prawa do œwiadczeñ oraz ich 
wyp³ata nast¹pi do 30 listopada. 
W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê 
o œwiadczenia na nowy okres zasi³ko-
wy z³o¿y wniosek, wraz z wymaga-
nymi dokumentami, od 1 wrzeœnia do 
31 paŸdziernika, ustalenie prawa do 
œwiadczeñ oraz ich wyp³ata nast¹pi do 
31 grudnia.

   Gdy wniosek o œwiadczenia rodzinne 
na nowy okres zasi³kowy, wraz z wy-
maganymi dokumentami, z³o¿ony 
zostanie w okresie od 1 listopada do 
31 grudnia 2018 r., ustalenie prawa 
do œwiadczeñ oraz ich wyp³ata nast¹pi 
do ostatniego dnia lutego nastêpnego 
roku. 

   UWAGA - Jeœli wniosek z³o¿ony 
zostanie w grudniu, to œwiadczenie 
przys³uguje od grudnia! 
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ 
pod numerem tel.:32 301 15 28. 

   Na terenie gminy Giera³towice du¿e 
skupiska barszczu Sosnowskiego wy-
stêpuj¹ g³ównie wzd³u¿ ca³ego koryta 
potoku Promna, na jego dop³ywach 
oraz przy zbiorniku „Bocianie Gnia-
zdo” w Paniówkach. Pomimo podej-
mowanych prób zwalczania barszczu 
Sosnowskiego przez Gminê, Œl¹ski Za-
rz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych 
oraz w³aœcicieli dzia³ek prywatnych, 
roœlina ta rozprzestrzenia siê na terenie 
naszej gminy.                  

Jak rozpoznaæ barszcz 
Sosnowskiego?

   Wysokoœæ barszczu Sosnowskiego 
siêga nawet 3-4 metrów. Roœlina ta ma 
du¿e blaszki liœciowe z g³êbokimi wrê-
bami i haczykowatymi zakoñczeniami 
oraz wypuk³y kwiatostan. Liœcie s¹ bar-
dzo du¿e i osi¹gaj¹ niekiedy od 150 do 
200 cm d³ugoœci.                       

   Bezpoœredni kontakt z roœlin¹ powo-
duje zapalenie skóry, powstawanie 
pêcherzy, nie goj¹ce siê rany i d³ugo nie 
zanikaj¹ce blizny oraz zapalenie spo-
jówek. Oprócz poparzeñ skórnych, 
barszcz Sosnowskiego mo¿e powo-
dowaæ obra¿enia dróg oddechowych, 
wymioty, bóle g³owy, nudnoœci.    

Jak siê przed nim chroniæ?

  Przede wszystkim nale¿y unikaæ 
bezpoœredniego kontaktu z t¹ roœlin¹. 
Je¿eli ju¿ do niego dosz³o, nale¿y 
niezw³ocznie i dok³adnie obmyæ skórê 
wod¹ z myd³em i unikaæ s³oñca przez 
nie mniej ni¿ 48 godzin. Jeœli pojawi¹ 
siê objawy oparzenia nale¿y natych-
miast udaæ siê do lekarza, gdy¿ rany 
mog¹ byæ g³êbokie i Ÿle siê goiæ.      

   Wzorem lat ubieg³ych, równie¿ w tym 
roku gmina Giera³towice podjê³a dzia-
³ania maj¹ce na celu usuniêcie tej 
niebezpiecznej roœliny z terenu dzia³ek 
gminnych. Apelujemy równie¿ do w³a-
œcicieli posesji prywatnych zlokalizo-
wanych w pobli¿u cieków wodnych 
o zwrócenie uwagi, czy na ich dzia³-
kach wystêpuje barszcz Sosnowskiego. 
W przypadku wystêpowania tej roœliny, 
teren nale¿y zabezpieczyæ przed do-
stêpem osób postronnych oraz podj¹æ 
dzia³ania celem jej usuniêcia, z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpie-
czeñstwa.               

.
.
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Barszcz Sosnowskiego! 
Uwa¿ajmy na ten „pal¹cy” 

problem

Barszcz Sosnowskiego jest jedn¹ 
z najbardziej niebezpiecznych roœlin 
rosn¹cych w Polsce. W okresie 
letnim, kiedy jest gor¹co i wilgotno, 
nawet przejœcie ko³o niego mo¿e 
wywo³aæ powa¿ne oparzenia skóry 
i trudno goj¹ce siê rany.

/Referat Ochrony Œrodowiska UG/
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Przyjmê pracownika 
do warsztatu 

kamieniarskiego 
w Przyszowicach. 

Praca na produkcji.
Informacje w sprawie pracy pod 

numerem tel.: 609 517 216

Kamieniarstwo-Skrzypczyk

Dam pracê!
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  Otwarcie fina³u mia³o efektown¹ 
oprawê... 320 metrów pod ziemi¹. 
Zabytkowa Kopalnia Guido doskonale 
oddaje sens konkursowego motta. Nic 
dziwnego, ¿e wszyscy uczestnicy 
(zw³aszcza ci, którzy dot¹d nie mieli 
okazji goœciæ w tym fascynuj¹cym 
miejscu) ciep³o wyra¿ali siê o zamyœle 
twórców przedsiêwziêcia. 
Adresatami s³ów uznania byli: Jan 
Duer - przewodnicz¹cy Komitetu 
Organizacyjnego, a zarazem prezes Od-
dzia³u Zabrzañskiego PZF (wspó³orga-
nizatora), samorz¹d Zabrza i zabrskie 
Muzeum Górnictwa Wêglowego.       

   Przyjemnoœci udzia³u w inauguracji 
fina³u nie odmówili sobie m.in. pos³an-
ka do Parlamentu Europejskiego Jad-
wiga Wiœniewska, wiceprezydent Za-
brza Jan Pawluch i cz³onkowie Komi-
tetu Honorowego. Konkurs okrasi³ wy-
stêp, witaj¹cej goœci przed zabytkow¹ 
kopalni¹, Orkiestry Dêtej KWK Mako-
szowy pod dyrekcj¹ Henryka Man-
drysza.                

   Konkurs jest sprawdzianem - na bar-
dzo wysokim poziomie - wiedzy filate-
listycznej i tematycznej. W cenie jest te¿ 
praktyczna umiejêtnoœæ pracy z kata-
logiem i projektowanie znaczka poczto-
wego. Tym wiêksza wiêc satysfakcja 
reprezentantów Gminy Giera³towice, 
którzy znaleŸli siê wœród najlepszych, 
potwierdzaj¹c tym samym przyna-
le¿noœæ do krajowej czo³ówki.       

   Szczególne powody do radoœci mog¹ 
mieæ Krzysztof Maniurka (uczeñ 7 
klasy SP z Paniówek), który zaj¹³ 
II miejsce w grupie wiekowej 13-15 lat 
oraz Katarzyna Adamczyk z Giera³to-
wic, zdobywczyni III miejsca w grupie 
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. 
Co wiêcej, dla Krzysztofa by³ to ju¿ 
czwarty fina³ tego presti¿owego kon-

.

.
.

.
.

. 
.

Zabrze. Sukcesy nastoletnich hobbystów œwietn¹ promocj¹ gminy 

Filateliœci na medal
1 czerwca w Zabrzu odby³ siê fina³ 56. Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Konkursu 
Filatelistycznego pod has³em „Turystyka przemys³owa Górnego Œl¹ska”. Z bardzo dobrej 
strony pokazali siê reprezentanci Gminy Giera³towice. 

Medal dla wójta
Uroczystoœæ w Kopalni Guido okaza³a siê 
doskona³¹ sposobnoœci¹ do wyró¿nienia 
osób i organizacji, zas³u¿onych dla filate-
listyki (aczkolwiek nie nale¿¹cych do 
krêgu filatelistycznego). Wœród docenio-
nych znalaz³ siê wójt Joachim Bargiel, 
któremu prezes Zarz¹du G³ównego PZF 
Henryk Monkos przekaza³ - przyznany 
przez zwi¹zek - br¹zowy medal Rowlanda 
Hilla (1795-1879, nauczyciel, pomys³o-
dawca wprowadzenia do obiegu 
znaczków pocztowych).                 

   - Od ponad 15 lat okoliczni filateliœci 
mog¹ liczyæ na ¿yczliwoœæ i wsparcie 
wójta Bargiela - podkreœli³ w rozmowie 
z „Wieœciami” Jan Duer, prezes Oddz. 
PZF w Zabrzu. - Wspiera rozliczne ini-
cjatywy filatelistów na terenie gminy, 
s³u¿y pomoc¹ w ich organizacji i przy-
czynia siê do popularyzacji filatelistyki. To 
niezwykle wa¿na postaæ dla naszego 
zwi¹zku, jesteœmy ogromnie wdziêczni...            

Zarz¹d G³ówny PZF przyzna³ wójtowi 
Bargielowi medal Rowlanda Hilla 
„za popularyzacjê kolekcjonerstwa fila-
telistycznego poprzez wspieranie dzia-
³añ jednostek terenowych Polskiego 
Zwi¹zku Filatelistów”.           
                                                      /bw/

.

.
.

.

.

Konkurs uwa¿any bywa za 
nieoficjalne mistrzostwa 
Polski w filatelistyce m³o-

dzie¿owej. Przyci¹ga hobbystów z ca³e-
go kraju, wœród uczestników byli pasjo-
naci m.in. z Gdañska, Szczecina, Po-
znania, Warszawy, Rzeszowa, Wroc³a-
wia i Krakowa. O jego presti¿u œwiad-
czyæ mo¿e te¿ Komitet Honorowy, 
z³o¿ony ze znanych postaci ¿ycia poli-
tycznego, gospodarczego i spo³e-
cznego. W tym roku tworz¹ go: pre-
zydent Zabrza Ma³gorzata Mañka-
Szulik (przewodnicz¹ca), wojewoda 
œl¹ski Jaros³aw Wieczorek, marsza³ek 
województwa œl¹skiego Wojciech Sa-
³uga, œl¹ski kurator oœwiaty Urszula 
Bauer, wójt Gminy Giera³towice 
Joachim Bargiel, wiceprezes Poczty 
Polskiej Wies³aw W³odek, prezes Pol-
skiego Zwi¹zku Filatelistów  Henryk 
Monkos i radna sejmiku Urszula Ko-
szutska. Mottem tegorocznej edycji 
by³a „Turystyka przemys³owa Górnego 
Œl¹ska”.

Reprezentanci Gminy Giera³towice maj¹ powody do satysfakcji - swoim udanym wystêpem potwierdzili przynale¿noœæ do krajowej czo³ówki.

u, a trzeci w którym stan¹³ na 
podium. Katarzyna wyst¹pi³a w finale 
ju¿ po raz ósmy!                
Warto doceniæ równie¿ wiedzê pozo-
sta³ych znamienitych finalistów. Domi-
nik Adamczyk (SP Giera³towice) zaj¹³ 
wysokie, bo szóste, miejsce w grupie 
13-15 lat. Debiutantka, Natalia Niczy-
poruk (SP Paniówki) uplasowa³a siê na 
godnym pochwa³y 11 miejscu w grupie 
6-12 lat.                           

   Powody do satysfakcji mog¹ mieæ 
przygotowuj¹cy m³odzie¿ do konkursu 
Kazimierz i Joanna Tycowie. - Jeœli 
chodzi o wiedzê tematyczn¹, czyli zwi¹-
zan¹ z tematem konkursu, uczestnicy 
wykazali siê jej bardzo dobr¹ znajo-
moœci¹. Trochê gorzej wypad³a wiedza 
filatelistyczna, a tak¿e praca z katalo-
giem Fischera -  podzieli ³  s iê 
z „Wieœciami” refleksjami o przebiegu 
rywalizacji Kazimierz Tyc. Nauczyciel 
ZSP w Paniówkach, opiekun i mentor 
naszych m³odych filatelistów by³ 

.

.

.
.

.kurs równie¿ cz³onkiem komitetu organiza-
cyjnego konkursu. - W œcis³ym finale 
rywalizacja by³a zaciêta, o czym œwiad-
czy³y dogrywki we wszystkich kate-
goriach wiekowych.             

   Uroczyste podsumowanie konkursu 
odby³o siê tu¿ po zakoñczeniu rywa-
lizacji w zabrskim hotelu Alpex. Zwy-
ciêzcom i uczestnikom gratulowali oraz 
wrêczali trofea i nagrody m.in.: prezesi 
Monkos i Duer, pos³anka Barbara 
Dziuk, wójt Bargiel i radna Koszutska.
Wójt Joachim Bargiel z szacunkiem 
wypowiada³ siê o dzia³alnoœci filate-
listów. Doceni³ ich zaanga¿owanie, kre-
atywnoœæ, tak¿e podziwu godn¹ wiedzê 
i chêæ jej pog³êbiania. Nie szczêdzi³ 
serdecznych s³ów pod adresem m³o-
dzie¿y podkreœlaj¹c, ¿e jej sukcesy s¹ 
znakomit¹ promocj¹ nie tylko œrodo-
wiska hobbystów, ale ca³ej naszej 
gminy...               

.

.
/

.

Bogus³aw Wilk, Jerzy Miszczyk
Foto: Jerzy Miszczyk Awers medalu z podobizn¹ sir Rowlanda Hilla

W³adze Polskiego Zwi¹zku Filatelistów doceni³y wspieranie hobbystów przez wójta Bargiela, przyznaj¹c mu 
br¹zowy medal Rowlanda Hilla.
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Diamentowe i Z³ote Gody
Ma³¿eñskie jubileusze 

13 par ma³¿eñskich z naszej 
gminy obchodzi w tym roku 
okr¹g³e i wyj¹tkowo okaza³e 
rocznice swoich zwi¹zków -
Diamentowe i Z³ote Gody.
Te niezwyk³e jubileusze 
doceni³ Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyznaj¹c ma³¿onkom 
z piêædziesiêcioletnim sta¿em 
medale. Z kolei Urz¹d Gminy 
Giera³towice, tradycyjnie ju¿,  
zorganizowa³ dla jubilatów 
okolicznoœciowe spotkanie. 

S
potkanie odby³o siê 20 czerwca 
w przyszowickiej restauracji 
Artus. Przybyli na nie ma³¿on-

kowie obchodz¹cy w tym roku 60-lecie 
swoich zwi¹zków - Diamentowe Gody. 
Byli to pañstwo: Urszula i Alfons 
Pietreczkowie z Giera³towic oraz Ha-
lina i Rudolf Melczowie, Weronika 
i Leon Nowakowie, Edyta i Rajmund 
Kuchtowie z Przyszowic. Kolejna dia-
mentowa para z Przyszowic, pañstwo 
Monika i Czes³aw Fronczkowie nie 
mogli wzi¹æ udzia³u w uroczystoœci 
z powodów osobistych. 

   Wœród ma³¿onków obchodz¹cych 
pó³wiecze zwi¹zków, Z³ote Gody, 
znaleŸli siê pañstwo: Ma³gorzata 
i Alojzy Greinerowie, Agnieszka i Be-
nedykt Mikowie oraz Halina i Stani-
s³aw Skrzypczykowie z Przyszowic. 
Natomiast z Giera³towic przybyli pañ-
stwo: Lidia i Mieczys³aw Szekelowie, 
Ma³gorzata i Ryszard Mazurowie, 
£ucja i Jerzy Gendarzowie, Anna 
i Henryk Szo³tyskowie oraz Geno-
wefa i Zbigniew Sado.

   - Mi³oœæ Ci wszystko wybaczy /... jest 
nagrod¹ / ... nie zna granic - te znane 
frazy, zapewne bliskie sercom ma³¿on-
ków, pojawi³y siê w okolicznoœciowym 
przemówieniu wójta Joachima Bar-
giela, skierowanym do jubilatów. 
Z uznaniem mówi³ o zas³ugach tego 
szacownego grona, dziêkuj¹c za wk³ad 
w rozwój gminy, wychowanie dzieci 
i bezcenny przyk³ad, jaki swoj¹ posta-
w¹ daj¹ m³odym pokoleniom. 
- To Pañstwo tworzycie historiê gminy - 
mówi³ z kolei przewodnicz¹cy RG 

Izba ³od starki - zaprasza!
Izbê zwiedzaæ mo¿na w ka¿d¹ niedzielê lipca i sierpnia 
od godziny 15.00 do 17.00. Wstêp wolny!

   Tych z Pañstwa, którzy jeszcze nie 
znaj¹ „Izby ³od starki”, informujemy, i¿ 
jest to muzeum regionalne, w którym 
eksponatami s¹ przedmioty codzien-
nego u¿ytku wykorzystywane przez 
naszych przodków - meble, stroje, na-
rzêdzia pracy, etc. Mo¿na tam zobaczyæ 
jak wygl¹da³a typowa sypialnia œl¹ska 
z prze³omu XIX i XX wieku, w czym 
ko³ysano dzieci, na czym przed stu laty 
Œl¹zaczki przêd³y we³nê, w czym wyra-
bia³y mas³o...

   Izba to miejsce absolutnie niezwyk³e 
i magiczne. Stworzone przez chudo-
wiankê, pani¹ Monikê Organiœciok, 

która obecnie jest jej kustoszem. 
Zachêcamy do zwiedzania. Mieœci siê 
ona w budynku starej szko³y w Chu-
dowie, przy ulicy Szkolnej 54. 

   26 maja stra¿acy, cz³onkowie M³o-
dzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych z te-
renu gminy Giera³towice wraz z cz³on-
kami Formacji Obrony Cywilnej wziêli 
udzia³ w lekcji muzealnej pt. „PSP 
i OSP jako kluczowe ogniwa Ochrony 
Ludnoœci”, która odby³a  siê w Cen-
tralnym Muzeum Po¿arnictwa w My-
s³owicach. Organizatorem szkolenia 
by³ Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego 
Urzêdu Gminy Giera³towice.

Szkolenie w Centralnym Muzeum Po¿arnictwa

/ZZK UG Giera³towice/

/JM/

/JM/

Józef Buchczyk. - Dziêkujê za to co 
zrobiliœcie dla naszej spo³ecznoœci. 

   Nie oby³o siê bez serdecznych ¿y-
czeñ. Wszelkiej pomyœlnoœci i przede 
wszystkim zdrowia winszowali jubila-
tom w³odarze gminy. Do ¿yczeñ do³¹-
czy³y siê dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Przyszowicach, obdarowuj¹c 
ma³¿onków czerwonymi ró¿ami oraz 
dedykuj¹c im specjalny program arty-
styczny, wype³niony piosenkami, tañ-
cami i wierszami - za który zebra³y 
olbrzymie brawa. 

   G³ównym punktem uroczystoœci by³a 
ceremonia wrêczenia medali za d³ugo-
letnie po¿ycie ma³¿eñskie dla par ob-
chodz¹cych 50-lecie zwi¹zku. W imie-
niu Prezydenta RP uczyni³ to Wójt 
Gminy Giera³towice. Natomiast ma³-
¿eñstwa obchodz¹ce 60-lecie zwi¹zku 
uhonorowano okolicznoœciowymi 

dyplomami, gdy¿ medale nadano im 
ju¿ 10 lat temu. Po czêœci oficjalnej 
by³a okazja do wzniesienia toastu za 
zdrowie i pomyœlnoœæ dostojnych jubi-
latów i rozmów przy zastawionym 
stole.  

W³adze samorz¹dowe doceniaj¹ zas³ugi jubilatów, którzy przez wiele lat - pracuj¹c zawodowo i anga¿uj¹c siê spo³ecznie - przyczyniali siê do 
rozwoju swoich miejscowoœci i ca³ej gminy...
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Stra¿ackie manewry na Anio³kach
Pierwszy dzieñ wakacji by³ niezwykle pracowity dla naszych stra¿aków 
ochotników. Na szczêœcie powodem nie by³a akcja bojowa, ale æwiczenia 
nad akwenem wodnym „Anio³ki” pod kryptonimem: Giera³towice 2018. 

W sobotnie, deszczowe przed-
po³udnie, 23 czerwca, nad 
brzegiem „Anio³ków” - 

zbiornika wodnego na granicy Giera³-
towic i Knurowa - zameldowa³y siê 
wszystkie jednostki Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych z naszej gminy. 
Celem by³y wspólne æwiczenia. By³a 
to równie¿ okazja do sprawdzenia 
znakomitego sprzêtu, jakim dysponuj¹ 
nasze stra¿e. 

   Oko³o po³udnia Antoni ¯yme³ka - 
komendant gminny OSP zameldowa³ 
wójtowi gminy, Joachimowi Bargie-
lowi, gotowoœæ jednostek do æwiczeñ. 
- Ich celem by³o doskonalenie wspó³-
dzia³ania OSP z Chudowa, Giera³-
towic, Paniówek i Przyszowic w ak-
cjach zwi¹zanych z powodziami i dzia-
³aniami przeciwpowodziowymi - wyja-
œni³ nam Krzysztof Sierantowicz - 
szef Zespo³u Zarz¹dzania Kryzyso-
wego UG Giera³towice. 

   - Dzisiaj sprawdzaliœmy nasz najno-
wszy nabytek - pompê wody Bia³ogon, 
o wydajnoœci 11000 litrów na minutê - 
mówi Damian Slany, naczelnik OSP 
Gier³towice - pompuje, a¿ mi³o pa-
trzeæ. Stra¿acy z Przyszowic tak¿e 
przywieŸli pompê wysokiej wydaj-
noœci. OSP z Paniówek zameldowa³a 
siê nad akwenem z dwoma wozami 

œci u¿ytego na æwiczeniach sprzêtu, 
a przede wszystkim zaanga¿owania 
stra¿aków - mówi³, w imieniu ca³ej 
trójki, wójt Bargiel. Przypomnia³, i¿ 
gmina stale inwestuje w bezpieczeñ-
stwo mieszkañców, finansuj¹c m.in. 
zakupy sprzêtu dla stra¿aków, æwicze-
nia, budowê remiz dla jednostek OSP.  

   G³ównym koordynatorem æwiczeñ -
Giera³towice 2018 - by³ Zespó³ Zarz¹-
dzania Kryzysowego Urzêdu Gminy. 
Dziêki zastosowaniu dronów i kamer 
mo¿na by³o je œledziæ z bliska na ekra-
nie monitora. Pomyœlano tak¿e o rege-
neracji si³ æwicz¹cych stra¿aków, zape-
wniaj¹c im odpowiedni posi³ek. /JM/

   Stra¿acy dzia³ali na wodzie i w tru-
dnych warunkach przy grz¹skiej i za-
mulonej linii brzegowej Anio³ków. 
W u¿ycie posz³y ³odzie wios³owo-
motorowe Texas 420, na których æwi-
czono podejmowanie ludzi z wody 
i patrolowanie zalanych terenów. Z ko-
lei inne zastêpy stra¿aków wytoczy³y 
nad brzeg potê¿ne pompy - niezwykle 
przydatne na terenach górniczych, 
nara¿onych szczególnie na nag³y 
przybór wody.  

stra¿ackimi i ³odzi¹. W u¿yciu by³ 
równie¿ Neptun - maszyna do wype³-
niania worków piaskiem, w któr¹ 
wyposa¿ona jest OSP z Chudowa. 
   W æwiczeniach uczestniczyli w³o-
darze gminy Giera³towice - wójt Joa-
chim Bargiel, przewodnicz¹cy RG 
Józef Buchczyk, a tak¿e najstarszy 
rang¹ i wiekiem stra¿ak naszej gminy - 
prezes Zarz¹du Gminnego OSP, druh 
Alfred Kubicki. 
- Jesteœmy pod wra¿eniem iloœci i jako-

Zadania dla poszczególnych jednostek OSP przydzielono w trakcie zebrania sztabu æwiczeñ.

NEPTUN - maszyna nape³niaj¹ca worki piaskiem
Stra¿acy z Giera³towic uruchomili pompê o potê¿nej 
wydajnoœci - 11000 litrów na minutê.
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Jak ustrzec siê przed z³odziejem?Jak ustrzec siê przed z³odziejem?
Z uwagi na liczne w³amania do 
domów w naszej okolicy, a co za 
tym idzie: kradzie¿e i zniszczenia, 
prezentujemy krótki poradnik - 
Jak ustrzec siê przed z³odziejem?!

   Z³odzieje staj¹ siê coraz sprytniejsi, 
obserwuj¹ z ukrycia dom i zazwyczaj 
dok³adnie wiedz¹, kiedy domownicy 
s¹ w pracy czy na wakacjach. Upatruj¹ 
sobie dom i okradaj¹ go nierzadko 
w œrodku dnia! Pamiêtajcie, ¿e w³a-
mywacz nawet jeœli nie wyniesie zbyt 
wiele, to niestety zniszczy wiele rze-
czy w trakcie przeszukiwania domu 
czy zacierania œladów.

Co mo¿na wiêc zrobiæ?
Przede wszystkim pamiêtajcie o za-
bezpieczaniu domu, gdy Was w nim 
nie ma, nawet w trakcie krótkich zaku-
pów, czy wyjœcia do koœcio³a. Zamy-
kajcie wszystkie drzwi i okna. Jest to 
te¿ wymóg konieczny, aby w razie 
w³amania otrzymaæ odszkodowanie 
z ubezpieczalni. Je¿eli macie alarm 
- w³¹czajcie go po ka¿dym wyjœciu!

   Licho nie œpi, a spokojny sen mo¿e 
Wam zapewniæ tylko porz¹dna polisa 
ubezpieczeniowa. Nie uchroni ona ni-
kogo przed w³amaniem, jednak porz¹-
dne odszkodowanie z pewnoœci¹ 
pomo¿e na doprowadzenie domu do 
stanu sprzed szkody. Koszt takiej 
polisy zaczyna siê ju¿ od 10 z³ 
miesiêcznie. To naprawdê niewiele 
w porównaniu z kosztami, na jakie 
nara¿one s¹ osoby, które musia³y 
zmierzyæ siê z tragedi¹, jak¹ jest 
w³amanie do domu...

   Dodatkowo wprowadzamy zni¿kê 
dla nowych klientów z Przyszowic, 
Giera³towic, Chudowa i Paniówek 
na ubezpieczenie domów - do 50%.
Je¿eli macie pytania, to zapraszamy do 
naszego biura ubezpieczeñ od  ponie-
dzia³ku do pi¹tku od 8:00 do 16:00, 
zawsze mo¿ecie te¿ zadzwoniæ: 
7 9 6 - 7 0 1 - 8 0 6 ,  8 8 8 - 7 6 3 - 4 8 1 .  
Odpowiemy na wszystkie pytania!

Biuro Ubezpieczeñ DOLATA 
Przyszowice, ul. Wolnoœci 33e. Czynne: pn.-pt. 8:00 - 16:00

W terminach odbioru odpadów 
segregowanych ulice w naszej gminie 
„ozdobione” s¹ kolorowymi workami. 
S¹ miejsca, gdzie stoi du¿o worków 
z odpadami segregowanymi. Niestety 
s¹ i takie, gdzie ich nie ma lub 
pojawiaj¹ siê one sporadycznie. 
Pracownicy Referatu Ochrony 
Œrodowiska przeprowadzaj¹ kontrolê 
iloœci wystawianych worków przed 
poszczególnymi nieruchomoœciami, 
jednak to g³ównie od mieszkañców 
zale¿y jak prowadzona jest 
segregacja.

   Gmina Giera³towice w poprzednich 
latach uzyska³a wymagane prawem 
poziomy recyklingu i przygotowania 

 ponownego u¿ycia frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, two-
rzyw sztucznych i szk³a odebranych 
z terenu gminy Giera³towice. Jednak 
w kolejnych latach, zgodnie z Rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Œrodowiska 
z 14 grudnia 2016 r. w sprawie pozio-
mów recyklingu, przygotowania do 
ponownego u¿ycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2016 r., Pozy-
cja. 2167), poziomy te maj¹ byæ zna-
cz¹co wy¿sze, od 30% w 2018 r. do 
50 % w 2020 r. 

   Bior¹c pod uwagê iloœci odpadów, 
jakie odebrano w gminie w 2017 r. 
i poddano recyklingowi, w bie¿¹cym 
roku, aby osi¹gn¹æ wymagany poziom, 

do

mniej o 90 ton wiêcej tworzyw sztu-
cznych, papieru, szk³a i opakowañ wie-
lomateria³owych. W 2017 r. w porów-
naniu do roku 2016 r. do recyklingu 
oddano prawie 60 ton wiêcej odpadów 
segregowanych. Wierzymy zatem, ¿e 
wymagane prawem poziomy zostan¹ 
osi¹gniête, aby unikn¹æ kar, jakie gro¿¹ 
gminie za ich niedotrzymanie. Kara 
liczona jest za ka¿d¹ tonê odpadów                

nale¿y poddaæ recyklingowi co naj-
W uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e 
ka¿dy prawid³owo wysegregowany 
odpad siê liczy!!!                 

   Poni¿ej, dla przypomnienia, zamie-
szczamy œci¹gawkê z segregacji od-
padów.                 

brakuj¹c¹ do osi¹gniêcia poziomu. 

.
.

.

Rok

Poziom osi¹gniêty przez 
gminê Giera³towice

Poziom wymagany

2013 r.    2014 r.    2015 r.     2016 r.    2017 r.    2018 r.    2019 r.    2020 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia 
 [%]

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szk³a

12            14             16             18             20            30             40            50

25,2        20,7          25,8          20,3         23,0           ?               ?             ?

Segregujmy odpady!

/Referat Ochrony Œrodowiska/

PAMIÊTAJ! Odkrêcaj zakrêtki i zgniataj plastik 
przed wyrzuceniem. Opró¿nij przed wyrzuceniem.

Butelki plastikowe po napojach (np. PET), po ko-
smetykach i chemii gospodarczej · plastikowe 
opakowania po ¿ywnoœci (np. jogurtach, marga-
rynach, serkach) · plastikowe zakrêtki · koszyki 
po owocach i pojemniki po wyrobach garma¿e-
ryjnych· plastikowe worki,  torebki i reklamówki
· opakowania wielomateria³owe typu tetra pak 
(np. kartony po mleku, sokach)· puszki po na-
pojach, konserwach · opakowania metalowe 
i aluminiowe o ma³ych rozmiarach (kapsle, po-
krywki, zakrêtki od s³oików, puszki, folie alu-
miniowe)· wszelkie inne produkty i opakowania 
z tworzyw sztucznych, które oznakowane s¹ sym-
bolem recyklingu.                      .

opakowañ po olejach spo¿ywczych, silnikowych, 
smarach, lekarstwach, œrodkach chwasto - i owa-
dobójczych, farbach, chemikaliach i aerozolach 
· styropianu, gumy, folii budowlanch · baterii oraz 
sprzêtu AGD/RTV.

Worek ¿ó³ty - plastik, metal, opakowa-
nia wielomateria³owe. Wrzucamy:

Nie wrzucamy:Papieru lakierowanego i foliowanego (po maœle, 
margarynie) oraz zat³uszczonego · kartonów po 
napojach · tapet · worków po cemencie i zapra-
wach budowlanych · papieru z faksów, wodood-
pornych, opakowaniowych i paragonów · kalki · 
pampersów, podpasek i innych artyku³ów 
higienicznych.                 .

· butelki szklane · s³oiki · szklane opakowania 
po kosmetykach. 

luster i szyb · ceramiki · doniczek · porcelany · 
¿arówek · œwietlówek · lamp i reflektorów ·
naczyñ ¿aroodpornych · szk³a: okularowego, 
kryszta³owego, ¿aroodpornego · ekranów i lamp 
telewizyjnych.

Worek zielony - szk³o. Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

· gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty ksi¹¿ki 
kartony, tekturê oraz wykonane z niej opako-
wania · papier do pisania, szkolny, biurowy, 
pakowy · papierowe torby i worki.

 Usuñ niepapierowe elementy - jak 
zszywki, lakierowane ok³adki ksi¹¿ek itp.
PAMIÊTAJ!

Worek niebieski - papier. Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

/�ród³o: Referat Ochrony Œrodowiska/

/�ród³o: Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego/

odpady zielone (trawa, liœcie, miêkkie ga³¹zki 
z przycinki krzewów, czêœci roœlin pochodz¹ce 
z pielêgnacji ogrodów) · odpady kuchenne i spo-

¿ywcze (obierki z owoców i warzyw, gnij¹ce 

owoce i warzywa, skorupki jaj, resztki ¿ywnoœci  

bez miêsa i koœci, fusy z kawy i herbaty).

Ziemi i kamieni · popio³u z wêgla kamiennego

· drewna impregnowanego· miêsa, koœci i od-

chodów zwierz¹t · oleju jadalnego· p³yt wiórowych 

i pilœniowych· du¿ej iloœci chwastów z nasionami 
i chorych roœlin.

Worek br¹zowy - odpady ulegaj¹ce 
biodegradacji. Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

ODPADY ZMIESZANE
Odpady, które nie nadaj¹ siê do 
segregacji, nale¿y wrzuæ do pojemnika 
na odpady zmieszane.

Miododajny projekt 
zyska³ uznanie powiatu

   Projekt pt. „Bli¿ej przyrody. Na ratu-
nek pszczo³om”, zg³oszony przez Przy-
szowice i Paniówki, zosta³ najwy¿ej 
oceniony w konkursie Powiat Przyja-
zny Œrodowisku i otrzyma³ 2750 z³ 
dofinansowania na jego realizacjê. 

   Nagrodê przyznano za ujêcie w ra-
mach realizowanego projektu edukacji 
ekologicznej dzieci, a tak¿e wzboga-
cenie terenów zielonych o now¹ roœlin-
noœæ, w tym miododajn¹. Realizacja 
zadania przyczyni siê do poprawy 
warunków rozwoju pszczó³ na terenie 
gminy Giera³towice.  

   Konkurs organizowany jest od 2013 
roku przez Powiat Gliwicki, który w ten 
sposób wspiera finansowo ciekawe ini-
cjatywy ekologiczne zg³aszane przez 
gminy i so³ectwa powiatu. W tego-
rocznej edycji jury konkursu - powo-
³ane przez Zarz¹d Powiatu - oceni³o 
22 projekty z 8 gmin. Nale¿y podkre-
œliæ, i¿ wszystkie otrzyma³y dotacje.

Co wrzucamy i do jakiego worka? - Œci¹gawka z segregacji odpadów

R
e
kl

a
m

a

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
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Foto: J. Miszczyk

Dwa lata temu Gmina Giera³to-
wice znalaz³a siê w doboro-
wym gronie samorz¹dów 

uhonorowanych tytu³em „Samorz¹do-
wego Lidera Edukacji”. Rok póŸniej 
powtórzy³a to osi¹gniêcie. Co wiêcej, 
znalaz³a siê w elitarnej dwunastce 
najlepiej ocenionych samorz¹dów 
w Polsce. Za ten wyczyn zosta³a uhono-
rowana tytu³em „Primusa”, œwiadcz¹-
cym, i¿ „nale¿y do grona najbardziej 
innowacyjnych, efektywnych i skute-
cznych polskich samorz¹dów w dzie-
dzinie polityki edukacyjnej i zarz¹-
dzania oœwiat¹”. To równie¿ dowód - 
jak podkreœlano - ¿e Gmina Giera³to-
wice w sposób szczególny dba o rozwój 
szkolnictwa na swoim terenie, wyró¿-
nia siê pod wzglêdem wsparcia dla 
œrodowisk oœwiatowych, inwestycji 
w edukacjê i jej infrastrukturê oraz 
wdra¿a nowoczesne formy i metody 
kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y.

   Nic wiêc dziwnego, ¿e podczas gali 
fina³owej Ogólnopolskiego Konkursu 
i Programu Certyfikacji Gmin, Powia-
tów i Samorz¹dnych Województw Rze-
czypospolitej Polskiej, która odby³a siê 
w auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagielloñskiego, przedstawiciele naszej 
gminy wys³uchali wielu s³ów uznania 
ze strony bran¿owych ekspertów. 
- Te nagrody s¹ dla gminy zwieñcze-
niem wieloletnich dzia³añ w zakresie 
polityki oœwiatowej, a tak¿e mobili-
zacj¹ do dalszych dzia³añ na rzecz 
oœwiaty - t³umacz¹ w³adze gminy.
To krótka puenta lat intensywnej pracy 
i ogromnych nak³adów finansowych 
samorz¹du.

Baza dobr¹ podstaw¹
Samorz¹d prowadzi jednostki oœwia-
towe - cztery zespo³y szkolno-przed-
szkolne, w sk³ad których wchodz¹ trzy 
szko³y podstawowe z oddzia³ami gim-
nazjalnymi, szko³a podstawowa 
i cztery przedszkola. Bez fa³szywej 
skromnoœci mo¿na przyznaæ, ¿e baza 
oœwiatowa w gminie mo¿e byæ 
i z pewnoœci¹ jest powodem do dumy. 
Wszystkie placówki oferuj¹ bardzo do-
bre warunki uczêszczania i nauczania. 

   Wieloletnie inwestycje przek³adaj¹ 
siê na odpowiednie wyposa¿enie klaso-
pracowni. W ka¿dej placówce znajduj¹ 
siê nowe pracownie komputerowe. 
Wszystkie dysponuj¹ sto³ówkami 
z w³asn¹ obs³ug¹ i nowoczesnym 
sprzêtem kuchennym (piece konwe-
kcyjne), korzystaj¹cych z wy¿ywienia 
jest oko³o 1200 uczniów. Atutem s¹ 
funkcjonalne kompleksy boisk i sale 
sportowe oraz pracuj¹ce w wyd³u¿o-
nym czasie œwietlice szkolne.

   Samorz¹d nie zapomina o potrzebach 
uczniów niepe³nosprawnych, zatru-
dniaj¹c nauczycieli specjalistów i nau-
czycieli wspomagaj¹cych. Gmina 

Gmina Giera³towice

Oœwiata na wysokim poziomie
Dwukrotnie certyfikat „Samorz¹dowego Lidera Edukacji”, presti¿owy tytu³ „Primusa” 
i uznanie ekspertów dobitnie œwiadcz¹, ¿e dzia³ania oœwiatowe Gminy Giera³towice s¹ 
dostrzegane, wysoko oceniane i... doceniane.

F
o
to

: 
JM

zapewnia im dowóz do zamiejscowych 
placówek oœwiatowych w Miko³owie, 
Knurowie, Gliwicach, Zabrzu, D¹bro-
wie Górniczej, a tak¿e do miejscowych 
- w Giera³towicach i Paniówkach. 

Pod fachowym okiem
Z satysfakcj¹ nale¿y podkreœliæ wysoki 
poziom nauczania. Za licznymi sukce-
sami w konkursach przedmiotowych 
kryje siê pe³na zaanga¿owania praca 
wysoko kwalifikowanej kadry pedago-
gicznej. Mowa o ponad 210 nauczy-
cielach, z których ponad po³owa to 
nauczyciele dyplomowani. W celu pe³-
nej realizacji zadañ statutowych szkó³ 
i przedszkoli dodatkowo zatrudniani s¹ 
nauczyciele specjaliœci - m.in. psycho-
log, logopedzi, tyflopedagog, oligofre-
nopedagodzy i surdopedagodzy. 

   Ka¿da szko³a ma zapewnion¹ pe³n¹ 
obsadê kadrow¹. Gmina wspiera te¿ 
nauczycieli bior¹cych udzia³ w proje-
ktach podnosz¹cych ich kwalifikacje. 
Dla wyró¿niaj¹cych siê nauczycieli s¹ 
przyznawane co roku Nagrody Wójta 
Gminy Giera³towice.

Uczniów przybywa
To ewenement na skalê krajow¹: 
podczas gdy w wiêkszoœci gmin ubywa 
uczniów i klas, w Gminie Giera³towice 
z roku na rok roœnie liczba uczêszcza-
j¹cych do placówek oœwiatowych. I jest 
to wzrost wrêcz skokowy. W roku 
szkolnym 2009/2010 do gminnych 
placówek uczêszcza³o 1382 uczniów, 
natomiast w roku szkolnym 2017/2018 
ju¿... 1850 uczniów (576 w przed-
szkolach, 1044 w szko³ach podstawo-
wych i 230 w gimnazjach). W liczbach 
o niemal pó³ tysi¹ca wiêcej, w procen-
tach - o ponad 30 proc.! 

   Wzrost ten przek³ada siê na wiêksz¹ 
liczbê oddzia³ów. Osiem lat temu by³o 
ich 74, w minionym roku szkolnym 89. 
Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e wychowaniem 
przedszkolnym objêto 100 proc. dzieci 
chêtnych do przedszkoli (dla porówna-
nia: w roku szkolnym 2009/2010 wska-
Ÿnik wynosi³ 75 proc.). Do naszych 
przedszkoli uczêszcza³o te¿ 20 dzieci 
spoza gminy (z Gliwic, Zabrza, Knu-
rowa, Orzesza, Katowic, Pilchowic, 
Miko³owa i Rudy Œl¹skiej). 

Segment „N2”

Rozbudowa ZSP w Giera³towicach (wizualizacja). Kolorem ciemnym zaznaczono projekt nadbudowy segmentu 
2N2. Inwestycja zakoñczona zostanie jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji. Placówka zyska 200m .

Statuetka - symbol Nagrody Nadzwyczajnej Primus -
przyznana Gminie Giera³towice w 2017 r.
   

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

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. 

Ponadprzeciêtna oferta

Kszta³tuj¹c ofertê edukacyjn¹ w³adze 
samorz¹dowe dok³adaj¹ starañ, aby 
obejmowa³y one jak najwiêcej zajêæ 
wzbogacaj¹cych podstawowy zakres 
oœwiatowy. St¹d dodatkowe propo-
zycje, m.in. zajêcia z robotyki, grafiki 
komputerowej, nauka p³ywania, pier-
wszej pomocy. Na uwagê zas³uguj¹ 
programy z zakresu edukacji regio-
nalnej - gmina wspiera dzia³alnoœæ izb 
pamiêci oraz dofinansowuje inicjatywy 
o tematyce œl¹skiej. 

   Du¿y nacisk k³adzie siê na organi-
zacjê czasu wolnego, np. poprzez 
udzia³ w konkursach, wycieczkach, im-
prezach œrodowiskowych, kampaniach 

Uczniowie objêci s¹ programem nauki p³ywania, realizo-
wanym w ramach zajêæ WF. Dziêki temu p³ywaj¹ niemal 
wszyscy! Program ten oraz zawody organizowane na 
p³ywalni Wodnik w Paniówkach, pozwalaj¹ wy³owiæ 
z grona uczniów talenty p³ywackie, które rozwijaj¹ siê pod 
okiem znakomitych fachowców w klubie Jednoœæ 32 Przy-
szowice, osi¹gaj¹c sukcesy na skalê krajow¹.  Ci¹g dalszy na stronie obok
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spo³ecznych, propagowanie akty-
wnego i zdrowego trybu ¿ycia.     
Samorz¹d finansuje te¿ godziny reali-
zowanych w placówkach indywidu-
alnych programów nauczania dla 
zdolnych uczniów i wspiera programy 
s³u¿¹ce wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych. Warto odnotowaæ te¿ wspó³-
pracê z ró¿nymi instytucjami, organiza-
cjami i stowarzyszeniami, m.in. udzia³ 
w zajêciach, wyk³adach i warsztatach 
i konferencjach na Uniwersytecie Œl¹-
skim, czy zajêcia z programowania 
dziêki wspó³dzia³aniu z pracownikami 
Politechniki Œl¹skiej.

   Efekty budz¹ niek³amany podziw. 
To nie tylko liczne sukcesy w olimpia-
dach, turniejach, zawodach, konkur-
sach przedmiotowych i tytu³y laurea-
tów oraz mistrzowskie, ale te¿ powsze-
chne odczucie o wysokiej jakoœci nau-
czania i szkolenia. Œwiadcz¹ o tym 
wyniki sprawdzianów w klasie szóstej 
oraz egzaminu gimnazjalnego, które 
zawsze s¹ wy¿sze ni¿ œrednia powiatu, 
województwa, a czêsto i kraju. Warto 
zauwa¿yæ, ¿e uczniowie szczególnie 
utalentowani s¹ przez w³adze dostrze-
gani i doceniani, m.in. przyznaniem 
stypendium wójta Gminy Giera³to-
wice. W poprzednim roku szkolnym 
otrzyma³o je 45 uczniów.

Na oœwiatê coraz wiêcej
Oœwiata cieszy siê szczególnymi 
wzglêdami w samorz¹dzie. Widaæ to 
tak¿e przez pryzmat finansów. Politykê 
tak¹ kreuj¹ wójt Joachim Bargiel oraz 
Rada Gminy z przewodnicz¹cym 
Józefem Buchczykiem. 

  Wydatki oœwiatowe stanowi¹ 
najwiêksz¹ czêœæ bud¿etu gminy - tak 
jest od lat. Z roku na rok rosn¹ te¿ 
kwoty wydatkowane na tê sferê ¿ycia 
spo³ecznego. W przeci¹gu oœmiu lat 
w z r o s t  t e n  s i ê g n ¹ ³  5 0  p r o c .  
- z 13,26 miliona z³ w roku szkolnym 
2009/2010 do 21 milionów z³ w roku 
szkolnym 2016/2017, w tym 7 milio-
nów z bud¿etu gminy. W ujêciu jedno-
stkowym koszt 1 ucznia to 16 395 z³ 
(przed oœmiu laty: 12 200 z³). 

   We wszystkich placówkach oœwiato-
wych zatrudnionych jest 94 pracowni-
ków administracji i obs³ugi. W³odarze 
Gminy Giera³towice dbaj¹ te¿ o syste-
matyczny wzrost p³ac pracowników 
administracji, obs³ugi i nauczycieli. 
Pozytywnie uk³ada siê wspó³praca 
z Zarz¹dem Oddzia³u ZNP w Giera³to-
wicach.

   Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ starania 
dyrekcji o pozyskanie funduszy 
z innych ni¿ bud¿etowe Ÿróde³. Sku-
teczne starania, czego dowodem s¹ 
granty na ró¿nego rodzaju przedsiê-
wziêcia (m.in. stworzenie „zielonej 
pracowni”, zakup ksi¹¿ek do bibliotek, 
sprzêtu dydaktycznego, szkolne place 
zabaw i „aktywna tablica” oraz szko-
lenia dla nauczycieli) o zró¿nicowanej 
wartoœci (od kilku tysiêcy z³otych po 
kwoty przekraczaj¹ce 150 tys. z³). 

   

 .
   Realizowane s¹ równie¿ projekty 
unijne takie jak Commenius i Erasmus 
oraz „Szansa dla Przedszkola”. Przed-
szkole w Paniówkach utworzy³o 
„ogródek sensoryczny”, a szko³y w Pa-

niówkach i Giera³towicach utworzy³y 
stacje meteorologiczne - dydaktyczno-
badawcze. 

Nie osiadaæ na laurach
Œwietna baza, wspania³e osi¹gniêcia, 
uznanie i nagrody ciesz¹, ale w³adze 
samorz¹dowe zapowiadaj¹ kolejne 
dzia³ania na rzecz gminnej oœwiaty. 
Mowa m.in. o planach budowy nowego 
przedszkola w Chudowie, rozbudowie 
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego 
w Giera³towicach, rozbudowie przed-
szkola w Paniówkach. 

  - W³adze samorz¹dowe Gminy Giera³-
towice doceniaj¹ znaczenie polityki 
edukacyjnej, której filarem jest troska 

o zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y 
najwy¿szej jakoœci kszta³cenia - pod-
kreœlaj¹ eksperci Ogólnopolskiego 
Konkursu i Programu Certyfikacji 
Gmin, Powiatów i Samorz¹dnych 

Województw Rzeczypospolitej Pol-
skiej. - Realizowane projekty i podej-
mowane przedsiêwziêcia edukacyjne 
pozytywnie wyró¿niaj¹ gminê na tle 
innych jednostek samorz¹dowych 
o porównywalnej wielkoœci i poten-
cjale. I nie sposób siê z tym nie 
zgodziæ...

/Bw/

Oœwiata na wysokim poziomie

Nowy segment Gminnego Przedszkola w Paniówkach. Z pozoru skromny budynek zyska³ olbrzymie 
uznanie urbanistów, architektów, a nawet marsza³ka województwa, który wyró¿ni³ go nagrod¹ w XVII 
edycji konkursu Najlepsze Przestrzeñ Publiczna Województwa Œl¹skiego. Z kolei architekci zrzeszeni 
w SARP przyznali mu GRAND PRIX w XXII edycji konkursu Architektura Roku Województwa Œl¹skiego. 

Bezp³atna, cyfrowa
MAMMOGRAFIA
w Giera³towicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Sk³odowskiej-Curie, Oddz. w Gliwi-
cach, zaprasza Panie w wieku 50-69 
lat na bezp³atn¹ mammografiê cyfro-
w¹. Badanie przeprowadzone zosta-
nie od  do  , w mammo-
busie zaparkowanym w Giera³towi-
cach, przy ul. Ks. Roboty 69 - obok 
restauracji Szmaragdowa.

8 10 sierpnia

   - Z bezp³atnej mammografii mog¹ 
skorzystaæ ubezpieczone kobiety, uro-
dzone w latach 1949-1968, które w ci¹-
gu ostatnich 2 lat nie mia³y wykonanej 
mammografii refundowanej przez NFZ. 
- informuje Katarzyna Rataj z Cen-
trum Onkologii w Gliwicach, i przypo-
mina - Prosimy pamiêtaæ o zabraniu ze 
sob¹ dowodu osobistego oraz zdjêæ 
z poprzedniej mammografii, jeœli by³a 
wykonana.

   A oto terminy i godziny badañ w Gie-
ra³towicach przekazane nam przez 
Centrum Onkologii w Gliwicach:
8-9 sierpnia - w godz.: 10.00 - 17.00
10 sierpnia - w godz.: 8.30 - 15.30. 

   Na badanie nie obowi¹zuj¹ zapisy! 
Szczegó³owych informacji udziela 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Sk³odowskiej-Curie Oddz. w Gliwi-
cach, pod numerami tel.: 32 278 98 96 
lub 784 067 506.  

/Opr. JM, Ÿród³o: Katarzyna Rataj/

/JM/

Lider Edukacji 
Samorz¹dowej 
- wyró¿nienie dla Urzêdu Gminy

Oœrodek Kszta³cenia Samorz¹du Tery-
torialnego im. Waleriana Pañki w Kato-
wicach po raz kolejny wyró¿ni³ Urz¹d 
Gminy w Giera³towicach, przyznaj¹c 
mu tytu³ „Lidera Edukacji Samorz¹-
dowej”. Oœrodek doceni³ w ten sposób 
udzia³ pracowników naszego magi-
stratu w szkoleniach  w roku 2017.  

Oœrodek dzia³a od 1990 r. w ramach 
Fundacji Rozwoju Demokracji Loka-
lnej. Jego misj¹ jest wspieranie mery-
toryczne i organizacyjne samorz¹dów 
poprzez szkolenia, seminaria, warszta-
ty oraz dzia³alnoœæ doradcz¹. 

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   

Dziêki udzia³owi w programie „Comenius” m³odzie¿ i nauczyciele nawi¹zuj¹ wszechstronne miêdzynarodowe 
relacje, wzbogacaj¹c przy tym wiedze o kulturowym bogactwie Europy, a przy okazji pog³êbiaj¹c œwiadomoœæ 
wartoœci swojego regionu i kraju... Na zdjêciu uczestnicy programu realizowanego w ZSP w Przyszowicach.

Tartanowa bie¿nia w Przyszowicach dobrze s³u¿y 
uczniom m.in. w trakcie zawodów gminnych.

Œcianka wspinaczkowa w ZSP w Giera³towicach.
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Zabawa z gwiazdami i nie tylko...
Œl¹skie Gody Gminy Giera³towice

Za nami kolejne Œl¹skie Gody - 
najwiêksza, poza do¿ynkami, 
impreza plenerowa gminy 
Giera³towice. Gody to zawsze okazja 
do pielêgnowania œl¹skiej kultury 
i tradycji biesiadnych, st¹d 
w programie znalaz³y siê hity ze 
œl¹skich list przebojów, ale te¿ 
i pieœni ludowe wykonywane na 
Œl¹sku od pokoleñ. Do klimatu 
œwiêta dostosowa³a siê tak¿e 
gastronomia! W jej ofercie nie 
zabrak³o tradycyjnego œl¹skiego 
jad³a.

Na tegorocznych Godach mie-
szkañcy gminy bawili siê 
w sobotê, 9 czerwca, w sta³ym 

miejscu - na Placu Targowym w Giera³-
towicach. Tradycyjnie, pierwsze na 
scenie pojawi³y siê chóry z naszej 
gminy: Skowronek z Giera³towic, 
S³owik z Przyszowic, Cecylia z Pa-
niówek i Bel Canto z Chudowa. Za ich 
spraw¹ publicznoœæ, co prawda nieli-
czna jeszcze, mog³a wys³uchaæ zna-
nych od pokoleñ pieœni, m.in.: „Za-
chodzi s³oneczko”, „Kochany Œl¹sk”, 
„Wierna piosneczko œl¹ska”, czy 
„Wis³o moja Wis³o stara”. Ci, którzy 
nie byli na koncercie niech ¿a³uj¹, 
bowiem chórzyœci œpiewali piêknie, od 
serca, ujmuj¹co ...

    Wzruszeñ i emocji dostarczyli tak¿e 
finaliœci konkursu piosenki KLANG, 
rywalizuj¹cy na scenie Œl¹skich Go-
dów o Grand Prix w kategorii szkó³ 
podstawowych oraz gimnazjalnych. 
O wydarzeniu tym informujemy obok. 
W blok zwi¹zany z konkursem piosenki 
wpisa³y siê wystêpy dzieciêcych 
formacji tanecznych OMEGA z GOK 
w Giera³towicach, wystêpuj¹cych pod 
opiek¹ artystyczn¹ instruktorki Kimi 
£agowskiej.

   By³a te¿ okazja do wys³uchania na 
¿ywo utworów znanych z regionalnych 
rozg³oœni radiowych i stacji telewizyj-
nych. „W tobie widzê ca³y œwiat” - œpie-
wa³ Tim Fabian, pierwszy z profesjo-
nalnych artystów, który pojawi³ siê na 
scenie. O mi³oœci opowiada³a tak¿e 
wiêkszoœæ piosenek wykonanych przez 
utalentowan¹, m³od¹ i piêkn¹ Wero-
nikê (Zawadzk¹) z Rudy Œl¹skiej. 
Jednak zabawa na dobre rozkrêci³a siê 
w trakcie koncertu Arkadii Band, 
jednego z najpopularniejszych zespo-
³ów na Œl¹sku. Muzykalna i charyzma-
tyczna wokalistka Arkadii, Dorota 
Pacholarz, potrafi³a przyci¹gn¹æ na 
parkiet wiele tañcz¹cych par, co 
w przypadku wymagaj¹cej publiczno-
œci nie jest zadaniem ³atwym. Po kon-
cercie zabawê kontynuowano do pó³-
nocy przy muzyce dobieranej przez DJ 
Tweetera. Artystów w trakcie ca³ej 
imprezy zapowiada³ i przedstawia³ 
Krzysztof Zaremba.

   Sporym zainteresowaniem cieszy³a 
siê te¿ przestrzeñ poza scen¹, gdzie 
atrakcje czeka³y g³ównie na dzieci. 
Spotkanie z instruktork¹ plastyki - przy 
stoisku GOK - owocowa³o artysty-
cznym pomalowaniem buzi. Tak ozdo-
bione dzieciaki chêtnie bawi³y siê 

.

w weso³ym miasteczku. Mo¿na by³o 
te¿ zasi¹œæ w kabinie wozu bojowego 
miejscowej jednostki OSP, postrzelaæ 
z wiatrówki, nabyæ okolicznoœciow¹ 
kartê pocztow¹ ..., b¹dŸ po prostu 
skosztowaæ przepysznego ¿urku œl¹-
skiego, ko³ocza i innych miejscowych 
przysmaków, serwowanych przez pa-
nie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
w Giera³towicach.

   G³ównymi organizatorami Œl¹skich 
Godów byli: Gminny Oœrodek Kultury 
w Giera³towicach i Gmina Giera³to-
wice. Nieocenion¹ pomoc¹ przy ich 
organizacji s³u¿yli: OSP Giera³towice, 
Rada So³ecka Giera³towic, Chór Sko-
wronek, Ko³o Gospodyñ Wiejskich 
w Giera³towicach oraz PGK Sp. z o.o. 
w Przyszowicach. Patronat medialny 
nad imprez¹ objêli: „Przegl¹d Lokal-
ny” i nasze „Wieœci”.

Dziêkujemy za Gody
W imieniu organizatorów - Gmina Giera³-
towice oraz Gminny Oœrodek Kultury, 
dziêkuj¹ wszystkim, którzy zaanga¿owali 
siê w pomoc przy organizacji tegoro-
cznych Œl¹skich Godów Gminy Giera³-
towice.                 
.

   Serdeczne wyrazy wdziêcznoœci kie-
rujemy do: Chóru „Skowronek”, Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej z Giera³towic, Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich z Giera³towic, 
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunal-
nej z Przyszowic, Rady So³eckiej z Giera³-
towic, Firmy Remondis, Kó³ka Rolni-
czego z Giera³towic, Klubu Abstynentów 
„Stokrotka” oraz  Cukierni „Czech”.

.

Grupa OMEGA z GOK

Chórzystki Cecylii z Paniówek

Arkadia Band

Weronika i Tim Fabian
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Rozstrzygniêto Konkurs Piosenki KLANG
GRAND PRIX dla  i Ani Laskowskiej Marty Szo³tysek
W ramach Œl¹skich Godów odby³ 
siê VI Fina³ Konkursu Piosenki 
Dzieciêcej i M³odzie¿owej KLANG. 
Na scenie przy Placu Targowym 
o GRAND PRIX walczy³o siedmiu 
uczniów szkó³ podstawowych oraz 
dwójka gimnazjalistek, wy³onionych 
w eliminacjach. 

   Jury mia³o twardy orzech do zgry-
zienia, bowiem poziom naszym zda-
niem by³ wyrównany i bardzo wysoki, 
a wyj¹tkowych osobowoœci nie brako-
wa³o. Podkreœlali to równie¿ jurorzy 
w trakcie og³aszania werdyktu. 

   O wyborze zwyciêzców zadecydo-
wa³a suma punktów przyznawanych 
wykonawcom przez jurorów. A tych 
najwiêcej otrzymali: w grupie szkó³ 
podstawowych - Ania Laskowska ze 
Szko³y Podstawowej w Chudowie, 
natomiast w grupie gimnazjów - Marta 
Szo³tysek z Gimnazjum w Paniów-
kach. I to one zosta³y laureatkami 
tegorocznego Grand Prix KLANGU!
Obecna formu³a konkursu przewiduje 
przyznanie jedynie g³ównych nagród. 

   Fina³ konkursu oraz eliminacje zorga-
nizowa³ Gminny Oœrodek Kultury 
w Giera³towicach, wykonawców 
przedstawia³ Krzysztof Zaremba, 
a ocenia³a ich komisja w sk³adzie: 
Angelika Rutkowska - przewodni-
cz¹ca, Joachim Bargiel, Józef Buch-
czyk i Piotr Rychlewski.

Marta Szo³tysek - zwyciêstwo przyniós³ 
jej utwór „Odkryjemy mi³oœæ nieznan¹”.

Julia Sokó³ z Knurowa na fina³ przygo-
towa³a piosenkê „Gwiazd¹ byæ”.

Julia Ma³ecka z Giera³towic œpiewa 
„Darniere danse” z repertuaru Indili.

Zuzanna Lenartowicz z Chorzowa otrzy-
ma³a gor¹ce brawa za wykonanie „Kiedyœ” 
z repertuaru Mieczys³awa Szczeœniaka.

Amelia Stañczyk z Knurowa rewelacyjnie 
zaœpiewa³a „Babê zes³a³ Bóg” - utwór 
z repertuaru Renaty Przemyk. 

Rodzynek w gronie finalistów - Jakub 
Nosiadek z Knurowa zaœpiewa³ „Balladê 
o nocy”.

Milena Prokop z Knurowa uroczo straszy³a 
publicznoœæ wykonuj¹c... „Straszny strach”.

Ania Laskowska œpiewa „Mam tê moc”
- utwór z filmu „Kraina lodu”.

Klaudia Guzera z Knurowa w brawurowym 
wykonaniu „No to co, ¿e mam piegi”.

Tekst i foto: JM

Œl¹skie Gody 2018

Po³¹czone chóry S³owik z Przyszowic i Bel Canto z Chudowa wyst¹pi³y pod dyrekcj¹ Barbary Ja³owieckiej-Cempury

Chór Skowronek pod batut¹ Beaty Stawowy

Finaliœci Klangu i jurorzy.



8 czerwca w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Giera³towicach odby³y siê ostatnie 
w tym sezonie warsztaty kulinarne dla 
dzieci pt. „Po amerykañsku”. 

   Kuchnia amerykañska kojarzy siê 
z niezdrowym wysokokalorycznym 
fast foodem, na warsztatach jednak 
uczestnicy nauczyli siê jak przygoto-
wywaæ smakowity slow food. Dowie-
dzieli siê, i¿ wykonane w³asnorêcznie 
burgery ze znanych sobie, prostych 
sk³adników s¹ nie tylko smaczniejsze 
ale i zdrowsze. Alternatyw¹ dla sma¿o-
nych w g³êbokim t³uszczu frytek by³y 
pyszne, pieczone ziemniaki. Dzieci 
pozna³y równie¿ mieszanki przypraw, 
które odpowiednio skomponowane 
idealnie podkreœlaj¹ smak potraw. 

   Warto podkreœliæ, i¿ umiejêtnoœci 
jakie zdobywaj¹ uczestnicy zajêæ s¹ 
inwestycj¹ w zdrowie i ich przysz³oœæ. 
Samodzielne przygotowanie sobie po-
si³ku daje poczucie niezale¿noœci i jest 
powodem do dumy.

   Kolejny cykl warsztatów kulinarnych 
w GOK po wakacyjnej przerwie od 
paŸdziernika. Zapraszamy!!!

7 czerwca w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Giera³towicach uroczyœcie 
zakoñczono drugi sezon warsztatów 
pisania ikon. Na spotkaniu obecny by³ 
proboszcz Parafii MB Szkaplerznej 
w Giera³towicach, ks. Marek Sówka, 
który po wspólnej modlitwie 
poœwiêci³ ikony. 

  Prowadz¹ca warsztaty Marzena 
Rakoniewska podziêkowa³a uczestni-
kom za rok twórczej pracy, podkreœli³a 
równie¿ ich starania oraz wysoki po-
ziom wykonania wizerunków œwiê-
tych. Finalnie powsta³o 8 ikon, w wiê-
kszoœci przedstawiaj¹cych oblicze 
Matki Boskiej, by³ tak¿e Jezus Chry-
stus Pantokrator, Archanio³ Rafa³ oraz 
Trójca Œwiêta. 

   Dyrektor GOK Piotr Rychlewski 
zaznaczy³, i¿ Pracownia Pisania Ikon 
bêdzie kontynuowa³a swoj¹ dzia³al-
noœæ. Wszystkich chêtnych, którzy 
chcieliby podj¹æ wyzwanie, do³¹czyæ 

do grupy i wzi¹æ udzia³ w tak unikal-
nych warsztatach zachêcamy do zapi-
sów na nowy sezon.               .

5 czerwca w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Giera³towicach odby³o siê 
uroczyste zakoñczenie zajêæ Pracowni 
Artystycznej oraz Warsztatów 
Projektowania Mody. 

   Wszyscy przybyli mogli podziwiaæ 
dorobek ca³orocznej pracy uczestni-
ków tych¿e zajêæ. Instruktorki: Marze-
na Rakoniewska, prowadz¹ca Praco-
wniê Artystyczn¹ oraz Magdalena 
Plottnik, prowadz¹ca Warsztaty Proje-

ktowania Mody, dziêkowa³y za wspól-
nie spêdzony czas. Zgodnie stwier-
dzi³y, i¿ by³ to rok realizacji ciekawych 
pomys³ów, pe³en kreatywnych wy-
zwañ, kiedy to uczestnicy rozwijali 
swoje pasje. Na uroczystoœci obecny 
by³ tak¿e dyrektor GOK Piotr Rychle-
wski, który wrêcza³ m³odym twórcom 
pami¹tkowe dyplomy. Nikt te¿ nie 
wyszed³ bez upominku. 

12 czerwca kolejna grupa m³odych twórców korzystaj¹-
cych z zajêæ GOK w Giera³towicach zakoñczy³a sezon.Tym 
razem byli to podopieczni Adriana Kopacza, instruktora 
zajêæ muzycznych oraz pracowni tworzenia gier kom-
puterowych. 
 

  Przybyli na uroczyste spotkanie, wieñcz¹ce 10 miesiêcy 
pracy, mogli podziwiaæ zarówno popisy muzyczne jak i gry 
komputerowe - stworzone od podstaw. S³ów zachwytu pod 
adresem uczestników nie kry³ dyrektor GOK Piotr Rychle-
wski, który by³ pod ogromnym wra¿eniem talentu przy-
sz³ych pianistów ale nade wszystko pomys³owoœci i fantazji 
twórców gier komputerowych. Zarówno dyrektor jak i pro-
wadz¹cy zajêcia instruktor - ju¿ zaprosili na warsztaty, które 
rusz¹ po wakacjach w Gminnym Oœrodku Kultury. 

21 czerwca, tu¿ przed wakacyjn¹ 
przerw¹, w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Giera³towicach odby³y siê warsztaty 
tworzenia ³apaczy snów. Kameralne 
grono w pracowni Ekodeko, tworzy³o 
urocze ozdoby zainspirowane 
indiañskimi amuletami. 

 

   £apacze snów ju¿ od pewnego czasu 
goszcz¹ w naszych domach jako ele-
ment wystroju wnêtrza, s¹ tak¿e popu-
larnym motywem  bi¿uterii i odzie¿y. 
W pracowni Ekodeko w tajniki tworze-
nia tej niezwyk³ej dekoracji wprowa-
dzi³a uczestniczki warsztatów Ale-
ksandra Jachnik z Kreatywnie.
 

   Okrêgi wype³ni³y szyde³kowe sowy, 
nie zabrak³o te¿ kryszta³ków, które daj¹ 
efekt piêknie rozproszonego œwiat³a. 
Bia³e hortensje i delikatne ga³¹zki, na-
da³y kompozycji naturalnego akcentu. 
Czas jak zwykle up³yn¹³ szybko, w mi-
³ej atmosferze pracy twórczej. 
   Zachêcamy do udzia³u w kolejnych 
warsztatach po wakacyjnej przerwie. 
Bêdzie w czym wybieraæ ! Wszystkich 
mi³oœników tworzenia unikalnych de-
koracji, którzy nie boj¹ siê wyzwañ 
i chc¹ ciekawie spêdziæ wieczór, zapra-
szamy do œledzenia  strony interne-
towej: www.gok.gieraltowice.pl/ oraz 
na profil FB.

Podsumowanie sezonu warsztatów w GOK 
Nie tylko szko³y... Gminny Oœrodek Kultury w Giera³towicach tak¿e ¿egna³ siê ze swoimi 
podopiecznymi - uczestnikami warsztatów - na okres wakacji. Z tej okazji w siedzibie GOK 
odby³y siê uroczyste spotkania podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ i dorobek m.in. Pracowni Ikon, 
Pracowni Artystycznej i Projektowania Mody, Pracowni Ekodeko oraz warsztatów: kulinarnych, 
gier komputerowych i muzycznych. Zajêcia wznowione bêd¹ tu¿ po wakacjach.

Powsta³y kolejne wyj¹tkowe ikony

Artyœci z GOK zakoñczyli sezon 

Tworz¹ gry komputerowe i muzykuj¹...

Uczestnicy warsztatów ze swoimi dzie³ami. Kwiaty trzyma Marzena Rakoniewska - artystka malarka prowadz¹ca 
zajêcia. Towarzysz¹ im: ks. proboszcz Marek Sówka i dyrektor Piotr Rychlewski.

/Tekst i foto: M. M-B/

/M. M-B/

/M. M-B/ /M. M-B/

/M. M-B/
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Œwiatowe kulinaria

GOK zaprasza uczniów podstawówek
oraz doros³ych mieszkañców gminy

W sobotê, 21 lipca, w Gminnym 
Oœrodku Kultury w Giera³towicach, 
przy ul. Korfantego 7B, odbêdzie siê 
Wakacyjny Turniej Szachowy. Rozpo-
czêcie o godz. 10.00. Wpisowe wynosi 
5 z³ od zawodnika - p³atne przed rozpo-
czêciem zawodów. 
  Turniej rozegrany zostanie systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund. 
Tempo - po 15 minut na partiê dla za-
wodnika. Sêdziuje Ryszard Nowak. 
Zapisy do 18 lipca na stronie interneto-
wej turnieju: www.chessarbiter.com/ 
turnieje/2018/ti_4374/. Zapisaæ mo¿na 
siê równie¿ przesy³aj¹c sms na numer 
telefonu sêdziego turnieju: 888 909 
617. W wiadomoœci sms nale¿y wpisaæ 
has³o: Turniej GOK oraz podaæ imiê 
i nazwisko. Powy¿sz¹ informacjê 
mo¿na przes³aæ tak¿e e-mailem na 
adres: mat.ryszard@op.pl
   Zwyciêzcy w klasyfikacji generalnej 
oraz szkó³ podstawowych zostan¹ 
uhonorowani nagrodami. 

Turniej Szachowy

Sowy ³api¹ sny

/jm, GOK/

/Foto: M. M-B/

/Foto: M. M-B/

/Foto: M. M-B/



   6 czerwca w Gminnym Przedszkolu 
w Giera³towicach, mia³o miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. W auli ZSP odby³o 
siê przedstawienie zainspirowane przez 
nauczycieli przedszkola: Bo¿enê Neu-
gebauer, Katarzynê Kotek oraz Ada-
ma Walczaka. Nie by³o by w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, i¿ 
w wiêkszoœæ postaci wcielili siê rodzice 
dzieci przedszkolnych, którzy wraz 
z nauczycielami przez ca³y rok praco-
wali nad powstaniem tego  spektaklu. 

   Próby i mozolne przygotowania przy-
nios³y nadspodziewany efekt. Aula 
szkolna w tym dniu sta³a siê prawdzi-
wym teatrem. Przyciemniona sala z kur-
tyn¹, wspania³e dekoracje, piêkne stroje 
z epoki i doskonale zagrane role,  prze-
nios³y widzów w œwiat baœni.  
„Kopciuszek”, bo takowa sztuka by³a 
wystawiana, znany jest doskonale 
wszystkim, jednak w takiej inscenizacji 
i przek³adzie mo¿na by³o go zobaczyæ 

po raz pierwszy. Przedstawienie prze-
platane by³o piêknymi piosenkami, 
œpiewanymi na ¿ywo przez aktorów, 
a wisienk¹ na torcie by³ menuet zatañ-
czony na jego koñcu. 

   Na premierê przybyli zaproszeni go-
œcie: kierowniczka Referatu Oœwiaty 
i Zdrowia UG Barbara Mansfeld wraz 
ze wspó³pracownikami, Dyrekcja ZSP 
w Giera³towicach oraz nasi najmilsi go-
œcie z wszystkich przedszkolnych grup 
wraz z wychowawcami oraz klasy Ia i Ib 
ZSP.                
.

   Brawom nie by³o koñca. Radoœæ 
dzieci i nieukrywany zachwyt doro-
s³ych widzów by³y najwiêksz¹ nagrod¹ 
dla naszej grupy teatralnej za ca³y trud 
i wysi³ek w³o¿ony w powstanie tego 
spektaklu. Nasi aktorzy zobowi¹zali siê 
do przygotowania kolejnej sztuki, na 
któr¹ z niecierpliwoœci¹ ju¿ dziœ 
czekamy.               

.

.

Giera³towiczanie robi¹ teatr 
Okazuje siê ¿e przedszkole inspiruje do zabawy nie tylko dzieci... 
W przedszkolu w Giera³towicach wyœmienicie bawili siê równie¿ 
rodzice, graj¹c w spektaklu „Kopciuszek”. I, jak zapewniaj¹, to nie 
bêdzie jedyna premiera ich teatru.

Artystyczne cegie³ki na dom parafialny
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Do konkursu sk³adaj¹cego siê z krzy-
¿ówki liczbowej oraz zadañ testowych 
przyst¹pi³o 12 uczniów, wytypowanych 
przez swoich nauczycieli z poszcze-
gólnych szkó³: Oliwia Kunert, Anna 
Nawrat i Dominik Ma³yszek z Przy-
szowic, Emilia Kampa, Kacper To-
maszewki i Dominik Lasota z Chu-
dowa, Adam Maciuga, Angelika Nie-
radzik i Jaros³aw K³osek z Giera³to-
wic oraz Magdalena Waluga, Krzy-
sztof Maniurka i Maciej Kraw-
czyñski z Paniówek.         
.

  Laureatami konkursu zostali: Maciej 
Krawczyñski, zdobywaj¹c I miejsce 
i tytu³ Mistrza Logicznego Myœlenia 
2018. II miejsce zdoby³a Angelika Nie-
radzik, a III - Adam Maciuga.        

.
.

.

   - W konkursie nie by³o przegranych. 
S³owa uznania nale¿¹ siê wszystkim 
uczestnikom - najlepszym z najlepszych, 
poniewa¿ zaprezentowany poziom wie-
dzy by³ niezwykle wysoki i wyrównany. - 
podkreœlaj¹ Iwona D³ugaj-Skrzyde³ 
i Marek Mnich - organizatorzy przed-
siêwziêcia. Nale¿y dodaæ, ¿e w gronie 
nauczycieli, którzy przygotowywali 
swoich podopiecznych do konkursu, 
znalaz³y siê tak¿e: Gabriela Buch-
czyk, Agnieszka Konopka i Lilianna 
£acheta.              
   Wszyscy uczniowie otrzymali dyplo-
my oraz podziêkowania wrêczone 
przez Barbarê Mansfeld, kierowni-
czkê Referatu Oœwiaty i Zdrowia, re-
prezentuj¹c¹ Wójta Gminy Giera³to-
wice, pe³ni¹cego honorowy patronat 
nad konkursem od wielu lat. Funda-
torem nagród by³a Gmina Giera³towice 
oraz Rada Rodziców ZSP w Paniów-
kach .                 

.
.

.

Mistrz Logicznego Myœlenia

29 maja w Szkole Podstawowej  im. 
Jana Paw³a II w Paniówkach odby³a 
siê XIII edycja gminnego konkursu 
matematycznego „Mistrz Logicznego 
Myœlenia” z udzia³em reprezentantów 
szkó³ Gminy Giera³towice. 

Bodaj pierwszy raz w dziejach 
parafii giera³towickiej 
zainicjowano i sfinalizowano 
zamys³ zorganizowania aukcji 
dzie³ sztuki artystów 
profesjonalnych i ludowego 
rêkodzie³a. Niezwykle pozytywny 
spo³eczny odzew, nie tylko ze 
strony mieszkañców Giera³towic, 
zaskoczy³ pomys³odawców, bo te¿ 
cel by³ szczytny - zebranie 
funduszy na dokoñczenie budowy 
domu parafialnego. 

Paniówki - konkurs matematyczny

 Adam Walczak  /ZSP w Paniówkach/

Giera³towice - wernisa¿, aukcja dzie³ i przednia zabawa 

To kulturalne wydarzenie mia³o 
miejsce 26 i 27 maja w auli 
giera³ towickiego Zespo³u 

Szkolno - Przedszkolnego. Dzieñ 
aukcyjny poprzedzi³ kiermasz ludowe-
go rêkodzie³a - by³y to cudeñka zro-
dzone z talentów i zdobytych umiejê-
tnoœci: prace koronkarskie, hafciarskie, 
wikliniarskie, garncarskie, obrazy, oko-
licznoœciowe kartki rêcznie wykonane, 
bi¿uteria, pozycje ksi¹¿kowe i inne 
przedmioty. 
   Wystawa prac przeznaczonych na 
aukcjê to ju¿ by³a inna pó³ka sztuki. 
Malarstwo na p³ótnie, desce, akwarele, 
ikony, rzeŸby, odlewy, ceramika zdo-
bnicza i u¿ytkowa, pozycje naukowe 

i inne piêkne dzie³a. I to wszystko znaj-
dowa³o siê w auli z piêknym estety-
cznym wystrojem. 
   Licytacjê prac poprzedzi³ krótki 
program okolicznoœciowy poœwiêcony 
mamom z okazji ich œwiêta, a przygoto-
wany przez uczniów Szko³y Podsta-
wowej oraz zespó³ Zespó³ Dzieciêco - 
m³odzie¿owy „Uskrzydleni”, po czym 
mamy zosta³y obdarowane ró¿ami.
Nastêpnie ks. proboszcz Marek Sówka 
serdecznie przywita³ zebranych otwie-
raj¹c tym samym wernisa¿. 

   Aukcjê prowadzili ks. Dariusz - miej-
scowy wikariusz oraz siostra Aldona 
z giera³towickiego Zgromadzenia S³u-
¿ebniczek NMP. Ks. Dariusz ju¿ na 
wstêpie wprowadzi³ nastrój dobrej 
zabawy. Pe³ny profesjonalizm, humor, 
sytuacyjny dowcip zachêca³y uczestni-
ków do udzia³u w licytacji i nabycia 
okreœlonego dzie³a. I posz³o. 
   Kolejne licytowane prace znajdowa³y 
nowych w³aœcicieli. W atmosferze we-
so³oœci, zdrowej konkurencji aukcja 

uda³a siê „superowo” jak mawia dzi-
siejsza m³odzie¿. A wszystko odby-
wa³o siê przy s³odkim - szwedzkim 
stole, kawie, herbacie i zimnych napo-
jach zasponsorowanych przez parafian.
Tym, którzy mogli, a nie przybyli na 
spotkanie ze sztuk¹, mo¿na powiedzieæ 
odwo³uj¹c siê do ³aciñskiej maksymy: 
„veni, vidi, vici”, co znaczy: przyby-
³em, zobaczy³em, zwyciê¿y³em” - nie 
przyby³em, nie zobaczy³em, nie prze-
¿y³em wspania³ych, estetycznych wra-
¿eñ i mi³ego spotkania.

   A jaki jest jeszcze inny pozytywny 
aspekt tej spo³ecznej inicjatywy ludzi 
dobrej woli? Ta kulturalna akcja poka-
za³a, ¿e chcieæ to móc, ¿e ka¿dy cel jest 
mo¿liwy do osi¹gniêcia jeœli wyp³ywa 
z piêknej idei, jest roztropnie przemy-
œlany i ma spo³eczne wsparcie. I jeszcze 
jedno. Pani Dorocie Ballon, pomys³o-
dawczyni aukcji, siostrze Aldonie oraz 
wolontariuszom Bóg zap³aæ za ogro-
mny wk³ad pracy w zrealizowanie tru-
dnego projektu. 

U. Kaczmarczyk
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W poniedzia³ek, 11 czerwca, na 
tartanowym obiekcie przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Przyszowicach odby³a siê 
Gminna Olimpiada Sportowa, 
w której rywalizowali uczniowie 
ze wszystkich szkó³ naszej gminy. 
Rozegrano 15 konkurencji - 
sprawnoœciowych, si³owych 
i lekkoatletycznych. W ka¿dej z nich 
przyznawano medale i punkty liczone 
do klasyfikacji dru¿ynowej. 

   W zawodach uczestniczyli tak¿e 
uczniowie ze wszystkich szkó³ podsta-
wowych gminy, rywalizuj¹c o zwyciê-
stwa indywidualne. Imprezie towarzy-
szy³a wspania³a atmosfera, sportowa 
walka w duchu fair play, czêsto do 
ostatnich si³... Zwyciêzcy nagrodzeni 
zostali medalami i dyplomami. Wraz 
z gratulacjami wrêczali je w³odarze 
gminy - wójt Joachim Bargiel i prze-
wodnicz¹cy RG Józef Buchczyk, 
a tak¿e kierowniczka Ref. Oœwiaty 
i Zdrowia UG Barbara Mansfeld oraz 
dyrektorzy zespo³ów szkolnych. 

   Nale¿y wyjaœniæ, ¿e Gminna Olim-
piada jest nastêpczyni¹ Gimnazjady, 
która ze wzglêdu na reformê oœwiaty 
straci³a racjê bytu. Zawody w nowej 
formule zorganizowali: Urz¹d Gminy 
Giera³towice i Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny w Przyszowicach. Przebieg 
zawodów koordynowa³y: Katarzyna 
Szolc i Maria Spyrka-Stachowska - 
nauczycielki z ZSP w Przyszowicach, 
a sêdziowali je nauczyciele WF ze 
wszystkich szkó³ naszej gminy. 

A oto wyniki klasyfikacji dru¿ynowej:
I miejsce - Gimnazjum z Giera³towic 
II miejsce - Gimnazjum z Przyszowic
III miejsce - Gimnazjum z Paniówek

   Wybrano tak¿e najlepszych sporto-
wców Gminnej Olimpiady. Wœród gim-
nazjalistek wygra³a Klaudia Wagner 
z Gimnazjum w Giera³towicach - 4 z³o-
te medale. Natomiast w rywalizacji 
gimnazjalistów - Wojciech Kobiera 
z Gimnazjum w Przyszowicach - 2 z³ote 
medale, srebrny i br¹zowy. 

Bieg na 100 m dziewcz¹t
1. Oliwia Cembrzyñska - 14,36 (Giera³towice)
2. Wiktoria Lechus - 14,97 (Przyszowice)
3. Oliwia Adamczyk - 15,35 Przyszowice

Bieg na 100 m ch³opców 
1. Kacper Kopyciñski - 13,46 (Giera³towice)
2. Jan Hryb - 13,63 (Giera³towice)
3. Kacper Lomania - 13,81 (Przyszowice)

Bieg na 800 m ch³opców 
1. Kacper Lomania (Przyszowice)
2 .Dominik Kowalski (Giera³towice)
3. Rafa³ Turczyn (Giera³towice)

Bieg na 600 m dziewcz¹t
1. Natalia Mleczek (Przyszowice)
2. Anna Idzikowska (Giera³towice)
3. Kamila Szolc (Chudów)

Skok w dal ch³opców
1. Dominik Kowalski - 4,33 m (Giera³towice)
2. Jakub Szwamberger - 4,08 m (Przyszowice)
3. Pawe³ Koniczek - 4,05 m (Chudów)

Skok w dal dziewcz¹t
1. Oliwia Adamczyk - 3,84 m (Przyszowice)
2. Oliwia Cembrzyñska - 3,83 m (Giera³towice)
3. Emilia Krawczyk - 3,74 m (Chudów)

Tor Przeszkód
1. Giera³towice, 2. Przyszowice, 3. Paniówki, 4. Chudów

Rzut pi³k¹ lekarsk¹ dziewcz¹t
1. Martyna Poloczek - 10 m (Przyszowice)
2. Justyna Bartoszek - 9,8 m (Paniówki)
3. Nicola Malcherek - 9,15 m (Paniówki)

Rzut pi³k¹ lekarsk¹ ch³opców
1. Maksymilian Konczelski - 13,35 m (Chudów)
2. Kamil Skrzypczyk - 12,6 m (Przyszowice)
3. Mateusz Macioszek - 11,9 m (Paniówki)

Konkurencje lekkoatletyczne

Konkurencje sprawnoœciowo-si³owe

Skok w dal z miejsca dziewcz¹t
1. Wiktoria Weisman - 1,95 m (Giera³towice)
2. Milena Mandziej - 1,92 m (Przyszowice)
3. Oliwia Cembrzyñska - 1,91 m (Giera³towice)

Skok w dal z miejsca ch³opców
1. Dominik Kowalski - 2,30 m (Giera³towice
2. Lukasz Kocaj - 2,23 m - Giera³towice
3. Dominik Przybylski - 2,21 m Chudów

Sztafeta 4x 200 m ch³opców
1. Giera³towice, 2. Chudów, 2. Przyszowice, 3.Paniówki

Sztafeta 4x200 m dziewcz¹t
1. Przyszowice, 2. Giera³towice, 3. Chudów, 4. Paniówki

Szko³y podstawowe - wyniki Olimpiady

Konkurencje lekkoatletyczne Konkurencje sprawnoœciowo-si³owe

Gimnazja - wyniki Olimpiady

Bieg na 100 m dziewcz¹t - gimnazja 
1. Klaudia Wagner - 13,9 s (Giera³towice)
2. Martyna M¹czka - 13,95 s (Giera³towice)
3. Elwira Zawada - 14,24 s (Przyszowice)

Bieg na 100 m ch³opców - gimnazja 
1. Eryk Piszczek - 11,88 s (Giera³towice)
2. Bartosz Grobosz - 12,24 s (Giera³towice)
3. Pawe³ Kurek - 12,39 s (Paniówki)

Bieg na 1500m ch³opców - gimnazja 
1. Wojciech Kobiera (Przyszowice)
2. Adam Kruczkowski (Przyszowice)
3. Bartosz Prokop (Paniówki)

Bieg na 800 m dziewcz¹t - gimnazja 
1. Elwira Zawada (Przyszowice)
2. Izabella Rozkoszek (Giera³towice)
3. Angelika Nieradzik (Giera³towice)

Skok w dal dziewcz¹t - gimnazja 
1. Milena Kaletka - 3,96 m Giera³towice
2. Elwira Zawada - 3,9 m Przyszowice
3. Julia Nowak - 3,88 m Przyszowice

Skok w dal ch³opców - gimnazja 
1. Micha³ Mehlich - 5,45 m Przyszowice
2. Dariusz Bartnik - 5,17 m Paniówki
3. Kevin Grychto³ - 4,87 m Giera³towice

Skok w dal z miejsca ch³opców - gimnazja 
1. Micha³ Mehlich - 2,7 m Przyszowice
1. Jan Krepa - 2,7 m (Giera³towice)
2. Darek Bartnik - 2,64 m (Paniówki)
3. Mateusz Szwamberger - 2,6 m (Przyszowice)

Skok w dal z miejsca dziewcz¹t - gimnazja 
1. Klaudia Wagner - 2,17 m (Giera³towice)
2. Izabella Rozkoszek - 2,12 m (Giera³towice)
2. Maja Karwowska - 2,12 m (Przyszowice)
3. Agata Koz³owska - 2,10 m (Przyszowice)
3. Milena Kaletka - 2,10 m (Giera³towice)

Sztafeta 4x400 m ch³opców - gimnazja
1. Giera³towice, 2. Przyszowice, 3. Paniówki

Sztafeta 4x400 m dziewcz¹t - gimnazja 
1. Giera³towice, 2. Przyszowice, 3. Paniówki

¯onglerka pi³k¹ ch³opców - gimnazja 
1. Dominik Balcerak (Paniówki)
1. Marcin G³¹bica (Giera³towice)
2. Adam Adamski (Przyszowice)
3. Szymon Kuœ (Giera³towice)

Wyciskanie sztangi dziewcz¹t - gimnazja 
1. Wiktoria Nocoñ - 429 (Giera³towice)
2. Julia Nowak - 427 (Przyszowice)
3. Oliwia Udala - 350 (Paniówki)

Wyciskanie sztangi ch³opców - gimnazja 
1. Adam Adamski - 226 (Przyszowice)
2. Adam Artemiuk - 170 (Giera³towice)
3. Piotr Starowicz - 106 (Giera³towice)

Tor Przeszkód - gimnazja 
1. Giera³towice
2. Przyszowice
3. Paniówki

Wywijad³o (skakanka zespo³owa)  
1. Przyszowice - 16,25 min.
2. Giera³towice - 1,03 min.
3. Paniówki - 0,43 min.

Skakanka indywidualna dziewcz¹t - gimnazja 
1. Justyna Erfurt - 179 skoków (Giera³towice)
2. Anna Nawrat - 163 skoki (Przyszowice)
3. Martyna Kciuk 136 skoków (Przyszowice)

Zespo³owe przeci¹ganie liny - gimnazja 
1. Paniówki
2. Giera³towice
3. Przyszowice
.

Rzut pi³k¹ lekarsk¹ dziewcz¹t - gimnazja 
1. Karolina Pyrgiel - 9,9 m (Giera³towice)
2. Julia Nowak - 8,7 m (Przyszowice)
3. Sylwia Papkala - 8 m (Paniówki)

Rzut pi³k¹ lekarsk¹ ch³opców - gimnazja 
1. Dominik Ma³yszek - 13 m (Przyszowice)
2. Dominik Balcerak - 11,9 m (Paniówki)
3. Rafa³ Spyra - 11,8 m (Giera³towice)

Gminna Olimpiada Sportowa

Opr. JM na podstawie informacji organizatora

Najlepsi sportowcy Olimpiady: Klaudia Wagner i Wojciech Kobiera z pucharami.

Rocznik 2006 i m³odsi
Najlepszy bramkarz: Adam Prasol - Stra¿ak Miko³ów. 
Strzelec: Wiktor Nowak - Jednoœæ 32 Przyszowice. 
Zawodnik: Maciej Sobota - LKS Giera³towice.
Rocznik 2008
Najlepszy bramkarz: 
Micha³ Nowakowski - APN Paniówki.
Strzelec: Szymon Wdówka - APN Paniówki.
Zawodnik: Jakub Golasz - Jednoœæ 32 Przyszowice.
Rocznik 2009
Najlepszy bramkarz: 
£ukasz D³ugaj - Jednoœæ 32 Przyszowice.
Strzelec: Alan Domagalski - Jednoœæ 32 Przyszowice.
Zawodnik: Leon Skowron - Jednoœæ 32 Przyszowice.
Rocznik 2010
Najlepszy bramkarz: Igor Bia³as - APN Knurów.
Strzelec: Dawid Zaremba - Jednoœæ 32 Przyszowice.
Zawodnik: Albert Sosinka - APN Knurów.

V turniej o Puchar Jednoœci
3 czerwca na stadionie Jednoœci 
32 Przyszowice odby³a siê V edycja 
Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar 
Jednoœci, w którym grali zawodnicy 
z roczników 2006-2010. Tradycyjnie 
ju¿ nie prowadzono oficjalnej klasy-
fikacji dru¿yn. Wyró¿niono natomiast 
najlepszych pi³karzy. Okolicznoœciowe 
statuetki i dyplomy wrêczyli im przed-
stawiciele organizatorów: Pawe³ Szo³-
tysek - prezes Jednoœci 32 Przyszowice 
i Piotr Rychlewski - dyrektor GOK 
w Giera³towicach. Nale¿y dodaæ, i¿ 
pozostali pi³karze otrzymali pami¹-
tkowe medale.

Najlepsi na boisku

- Mistrzostwa w Gliwicach potrakto-
waliœmy jako element treningu przed 
najwa¿niejszymi dla nas zawodami 
sezonu - Mistrzostwami Polski Junio-
rów w Olsztynie, które rozpoczn¹ siê ju¿ 
29 czerwca. St¹d wiêkszoœæ zawodni-
ków p³ywa³a na pe³nym obci¹¿eniu 
treningowym. Dzieñ wczeœniej solidnie 
trenowali, pokonuj¹c oko³o 240 d³u-
goœci basenu (6 km) w Paniówkach - 
poinformowa³a nas trener Alicja 
Stachura.

   Pomimo tak olbrzymich obci¹¿eñ 
p³ywacy Jednoœci b³yszczeli w Gliwi-
cach, wspaniale walczyli, bij¹c wiele 
rekordów ¿yciowych i co wa¿ne, zdo-
bywaj¹c mnóstwo medali. 

A oto medaliœci:
Jakub Kalkan - 4 z³ote i br¹zowy,
Emilia Browarska - 1 z³oty i 3 br¹zo-
we, Roksana Bocian - 4 srebrne,
Maksymilian Piercha³a - 3 srebrne, 
Natalia Wolny - 1 br¹zowy. 
    Warto równie¿ dodaæ, ¿e Jakub 
Kalkan zosta³ najlepszym p³ywakiem 
mistrzostw wœród juniorów czternasto-
letnich za uzyskanie najwartoœcio-
wszych wyników wg punktacji FINA. 
W klasyfikacji tej III miejsce zaj¹³ 
Maksymilian Piercha³a. Natomiast 
Roksana Bocian zajê³a II miejsce 
w klasyfikacji na najlepsz¹ juniorkê 
mistrzostw, a Emilia Browarska miej-
sce IV.

Z marszu zdobyli 17 medali!!
8 czerwca na gliwickiej p³ywalni 
Olimpijczyk zakoñczy³y siê Mistrzo-
stwa Œl¹ska, w których juniorzy 
Jednoœci Przyszowice (rocznik 2004) 
zdobyli 17 medali - 5 z³otych, 7 sre-
brnych i 5 br¹zowych.

Otwarte Mistrzostwa Œl¹ska w P³ywaniu

/JM/ Foto: Jerzy Miszczyk
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Pi³ka no¿na - zakoñczenie sezonu
TEMPO spada do klasy B?

XXIV Ogólnopolska Olimpiada 

M³odzie¿y w Sportach Halowych 

odby³a siê w tym roku w Koninie, 

gdzie od 26 maja do 3 czerwca 

walczyli m.in. bokserzy. W zawodach 

tych, maj¹cych rangê mistrzostw 

Polski, znakomicie zaprezentowa³a 

siê Izabela ROZKOSZEK - piêœciarka 

GARDY Giera³towice. Zdoby³a tam 

br¹zowy medal w kategorii wagowej 

do 48 kg - najcenniejszy w swojej 

dotychczasowej karierze. 

   W walce o strefê medalow¹ Iza 
pokona³a ju¿ w drugiej rundzie (przez 
RSC) Barbarê WoŸniak z Zielonej 
Góry. W pojedynku o fina³ uleg³a Julii 
Szeremecie z Che³ma Lubelskiego, jak 
podkreœla trener GARDY Adam Spie-
cha - po bardzo dobrej walce w wyko-
naniu obydwu zawodniczek! Przegrana 

 w pó³finale daje jednak medal br¹zowy. 
Olbrzymiej radoœci z tego faktu nie kry³ 
trener Spiecha, który przy wielu oka-
zjach podkreœla³, i¿ jest niezwykle 
dumny z postawy swojej podopiecznej. 

    Sukces w najwa¿niejszych zawodach 

krajowych zapewni³ Izie przyznanie 

przez Polski Komitet Olimpijski „dru-

giego kó³ka olimpijskiego” oraz I klasy 

sportowej. 

Izabela ROZKOSZEK br¹zow¹ medalistk¹ 
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Boksie

¯yciowy sukces zawodniczki GARDY

Medalistki OOM Konin 2018 - druga z lewej Iza Rozkoszek.

Zuzia mistrzyni¹ Œl¹ska,
Mateusz - wicemistrzem

Gliwicki Olimpijczyk by³ aren¹ kolej-
nych mistrzostw Œl¹ska w p³ywaniu. 
Tym razem 15 czerwca walczy³o tam 
291 m³odzików z rocznika 2007. 

Reprezentanci Jednoœci Przyszowice 
wywalczyli na mistrzostwach 4 medale. 
Z³oty zdoby³a Zuzanna Szolc na 200 m 
st. dowolnym, w którym uzyska³a ten 
sam czas, co Hanna Markocka z Bê-
dzina - 2:34.23. Z³oto i tytu³ mistrzyni 
przyznano obu zawodniczkom. 10. by³a 
Justyna Dziemiañczyk. 
   Na tym samym dystansie srebrny 
medal wywalczy³ Mateusz Konopko, 
rezultatem 2:29.74. Zawodnik ten zdo-
by³ tak¿e medal br¹zowy na 100 m st. 
zmienny. Kolejny br¹zowy medal za-
pewni³a sobie Zuzanna Szolc - trzecia 
w wyœcigu na 100 m st. Dowolnym.
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Sezon - 2017/2018

Liga okrêgowa, gr. Katowice II 

Klub

  12. KS 94 Rachowice

  7. Przysz³oœæ Ciochowice

  5. Naprzód Rydu³towy

  1. Slavia Ruda Œl¹ska

  13. Silesia Lubomia

  4. Jednoœæ 32 Przyszowice

  6. Drama Zbros³awice 

  14. £TS £abêdy Gliwice

  15. Zaborze Zabrze

  16. LKS Raszczyce

  8. LKS 1908 Nêdza

  2. Unia Ksi¹¿enice

  3. Orze³ Mokre (Miko³ów)

  11. ROW II Rybnik 

9. Têcza Wielowieœ

10. Rymer Rybnik
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30
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30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

82

73

70

64

53

50

44

42

35

34

34

34

31

25

19
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Sezon - 2017/2018Klub

  8. Naprzód ¯ernica

  2. Soœnica Gliwice

  14. Olimpia P³awniowice

  12. Carbo Gliwice

  16. Amator Rudziniec

  11. Zamkowiec Toszek

  10. Zryw Radonia

  4. Gwiazda Chudów

  9. Gwarek Zabrze

  13. Spo³em Zabrze 

  15. Tempo Paniówki

7. Ruch Koz³ów

72

68

63

56

54
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44

40
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Klasa A, grupa: Zabrze 
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  1. Czarni Pyskowice

  3. Burza Borowa Wieœ

  6. Sokó³ £any Wielkie

  5. M³odoœæ Rudno 

które zakoñczy³o go na miejscu 15. We-
d³ug regulaminu, Tempu grozi degra-
dacja do klasy B. Nowy prezes Tempa, 
Kamil Berggruen, zapewnia³ nas, ¿e 
dru¿yna bêdzie gra³a w przysz³ym sezo-
nie, bez wzglêdu na to, która to bêdzie 
liga. 

Sezon pi³karski 2017/2018 w tzw. li-
gach ni¿szych zosta³ zakoñczony. 
Wci¹¿ jednak brakuje oficjalnego ko-
munikatu dotycz¹cego awansów i spad-
ków z poszczególnych lig i grup w Œl¹-
skim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. A ten jest 
niezwykle istotny dla Tempa Paniówki, 

Niespodzianka w Pucharze Wójta
Gwiazda Chudów okaza³a 
siê najlepsz¹ dru¿yn¹ tego-
rocznej edycji Pucharu Wójta 
Gminy Giera³towice w Pi³ce 
No¿nej. Pi³karze tego klubu 
najpierw pokonali gospoda-
rzy turnieju - Tempo Paniów-
ki 1:0. W kolejnym meczu 
wygrali a¿ 4:0 z Jednoœci¹ 
Przyszowice i cieszyli siê ze 
zdobycia Pucharu. 

Trofeum odebrali z r¹k wójta gminy 
Joachima Bargiela. Serdeczne gratu-
lacje z³o¿y³ im tak¿e przewodnicz¹cy 
RG Józef Buchczyk.

/JM/

/JM/

/JM/

/JM/

17 czerwca na gliwickim basenie 
Olimpijczyk zakoñczy³y siê 
miêdzynarodowe zawody 
p³ywackie m³odzików 
i juniorów Otylia Swim Cup, 
zorganizowane przez Fundacjê 
Otylii Jêdrzejczak - jedynej polskiej 
mistrzyni olimpijskiej w p³ywaniu. 

Puchar Otylii Jêdrzejczak 
dla Natalii Mleczek

Niezwykle mi³o nam poinformowaæ, i¿ 
g³ówny wyœcig zawodów - 200 m sty-
lem motylkowym - wygra³a p³ywaczka 
Jednoœci 32 Przyszowice, Natalia 
Mleczek! Podopieczna trener Alicji 
Stachury odebra³a z³oty medal z r¹k 
Otylii Jêdrzejczak oraz Puchar ufun-
dowany przez mistrzyniê. Warto przy-
pomnieæ, ¿e Otylia Jêdrzejczak olim-
pijskie z³oto zdoby³a w³aœnie na 200 m 
stylem motylkowym - w 2004 r. na 
Igrzyskach w Atenach. 

   W sumie p³ywaczki Jednoœci zdoby³y 
na zawodach 5 medali - 4 z³ote i srebrny. 
Mleczek, poza wyœcigiem g³ównym, 
wygra³a tak¿e 200 m st. zmiennym, 400 
m st. dowolnym oraz by³a druga na 200 
m st. dowolnym. Ten ostatni dystans 
przyniós³ natomiast z³oto kolejnej 
reprezentantce Jednoœci, Zuzannie 
Szolc, która pokona³a rywalki z roczni-

ka 2007. Pi¹ta w tej konkurencji by³a 
kole¿anka klubowa Zuzi, Justyna Dzie-
miañczyk. Pi¹te miejsce na 200 m st. 
dowolnym zajê³a tak¿e Oliwia Sojka 
(Jednoœæ), w rywalizacji rocznika 2006. 
Zawodniczka ta blisko podium by³a 
w wyœcigu na 50 m ¿abk¹, w którym 
zajê³a miejsce czwarte.

Otylia Jêdrzejczak i Natalia Mleczek z g³ównym 
trofeum zawodów ufundowanym i wrêczonym 
przez mistrzyniê. 

Turniej rozegrano w tym roku 23 czer-
wca na boisku w Paniówkach. Zawody 
by³y jedn¹ z atrakcji odbywaj¹cego siê 
tam Charytatywnego Festynu Spor-
towego.  

/Tekst i foto: JM/

W sobotê, 2 czerwca, na boisku 
GWIAZDY Chudów rozegrano 
V Turniej Pi³ki No¿nej Juniorów im. 
Henryka Ba³uszyñskiego. Grali 
w nim zawodnicy z rocznika 2005 
i m³odsi. Pierwsze miejsce zdoby³a 
dru¿yna GWARKA Ornontowice. 
Drugie APN Paniówki, trzecie - 
Gwiazda Chudów, czwarte - LKS 35 
Giera³towice i pi¹te - KS Niepokorni 
Orzesze.

Turniej im. Henryka BA£USZYÑSKIEGO

Mecz Gwarek Ornontowice - LKS 35 Giera³towice
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Z³oto i srebro, 11. miejsce 
w punktacji klubowej, 
13. w medalowej - to dorobek 
piêcioosobowej reprezentacji 
p³ywaków Jednoœci Przyszowice 
na zakoñczonych 1 lipca 
w Olsztynie Mistrzostwach Polski 
Juniorów M³odszych (14 lat) 
w P³ywaniu na basenie 50 m. 
W zawodach startowa³o blisko 
600 p³ywaków ze 148 klubów.

sca od 1 do 10 zarezerwowane s¹ dla 
uczestników fina³u A. Natalia awanso-
wa³a tak¿e do fina³u B 200 m st. dowol-
nym, zajmuj¹c w nim miejsce 7.

  Forma przysz³a na mistrzostwa! To by³ 
znakomity debiut p³ywaków Jednoœci 
z rocznika 2004 na mistrzostwach Pol-
ski. Wszyscy podopieczni trener Alicji 
Stachury poprawili w Olsztynie rekor-
dy ¿yciowe. Walczyli skutecznie, prze-
bijaj¹c siê przez eliminacje do fina³ów 
A lub B. Dwójka p³ywaków Jednoœci 
w finale - to by³ czêsty widok w olsztyñ-
skich mistrzostwach! Wszyscy za miej-
sca w fina³ach zdobyli punkty (w sumie 
92), które w klasyfikacji klubowej da³y 
Jednoœci 11. miejsce w Polsce.  

   Za sukcesami naszych p³ywaków stoi 
trenerka Alicja Stachura, która znako-
micie ich przygotowa³a do mistrzostw. 
- Chcia³am podziêkowaæ moim zawo-
dnikom za wspania³¹ walkê. Dziêkujê 
równie¿ dyrekcji ZSP w Przyszowicach 
za umo¿liwienie zawodnikom trenowa-
nia oraz Wójtowi Gminy Giera³towice 
za tworzenie warunków dla rozwoju 
sportu - powiedzia³a nam trener Sta-
chura i podkreœli³a. - Bez ich pomocy nie 
uda³oby siê osi¹gn¹æ tak znacz¹cych 
sukcesów.

Jakub Kalkan mistrzem
i wicemistrzem Polski!!!

Olsztyn - historyczny sukces p³ywaków Jednoœci

W tym bêdzie jeszcze ciekawiej, 
bowiem na ulicy Ks. Roboty w Gie-
ra³towicach kolarze rozegraj¹ finisz 
na premii specjalnej Niepodleg³a 
LOTOS - ostatniej przed met¹ 
w Zabrzu. Kamery stacji telewizyj-
nych skierowane wiêc bêd¹ na nas.

   Do Giera³towic kolarze wjad¹ od 
strony Knurowa. Przemkn¹ ulic¹ 
Ks. Roboty do skrzy¿owania z ul. 
Korfantego. Skrêc¹ w lewo, by 
póŸniej ul. Giera³towick¹ dotrzeæ do 
centrum Przyszowic. Tam przetn¹ 
skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ 
DK44 i ul. Makoszowsk¹ oddal¹ siê 
w stronê Zabrza.

   Zachêcamy do kibicowania asom 
polskiego i œwiatowego kolarstwa. 
To wyj¹tkowa okazja, by zobaczyæ 
ich na ¿ywo, niemal na wyci¹-
gniêcie rêki. 

DK44

DK44

Giera³towice

Przyszowice
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Koœció³ MB 
Szkaplerznej

Koœció³ œw. Jana 
Nepomucena

Kierunek przejazdu kolarzy przez gminê Giera³towice
Szkic sytuacyjny

   Jednoczeœnie w imieniu organizatorów 
uprzedzamy o utrudnieniach w ruchu dro-
gowym - 6 sierpnia, w dniu wyœcigu, 
pomiêdzy godzinami 16.00 a 19.00. 
Komunikat w tej sprawie - powy¿ej.

Niezwykle mi³o nam 
poinformowaæ, i¿ peleton 
wyœcigu Tour de Pologne  
ponownie przejedzie ulicami 
naszej gminy - ju¿ 6 sierpnia 
w ramach III etapu z met¹ 
w Zabrzu. Zachêcamy do 
kibicowania i gor¹cego 
dopingu na ca³ej trasie, tak 
jak w roku ubieg³ym!

Opr. JM, Ÿród³o: UG Giera³towice i oficjalna strona TDP 

Utrudnienia 
w ruchu drogowym!

Uprzedzamy w imieniu organizatorów 
Tour de Pologne o utrudnieniach 
w ruchu drogowym, które wyst¹pi¹ 
6 sierpnia na terenie gminy Giera³to-
wice, pomiêdzy godz. 16.00 a 19.00.   

  Utrudnieñ w ruchu mo¿emy 
spodziewaæ siê na trasie:
- Giera³towice ul. Ks. Roboty 
(na ca³ym odcinku),
- Giera³towice ul. Korfantego (na 
odcinku od skrzy¿owania z ks. Roboty 
do skrzy¿owania z ul. Giera³towick¹),
- Przyszowice ul. Giera³towicka (na 
ca³ym odcinku),
- Przyszowice przejazd kolejowy,
- Przyszowice skrzy¿owanie z DK44,
- Przyszowice ul. Makoszowska 
(na ca³ym odcinku).

Uwaga!

W³aœcicieli posesji prosimy o usu-
niêcie pojazdów sprzed domów 
i z chodników na w/w odcinkach.  

   Podczas przejazdu kolarzy nad bez-
pieczeñstwem bêd¹ czuwaæ policjanci 
z Wydzia³u Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji, Stra¿acy 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
z Gminy Giera³towice, cz³onkowie 
organizacji pozarz¹dowych oraz 
klubów sportowych z Gminy Giera³to-
wice.

Prosimy o dostosowanie siê do ich 
poleceñ!

.
.

/Wójt Gminy Giera³towice//J. Miszczyk/

Jakub Kalkan                    Roksana Bocian            Maksymilian Piercha³a   

Emilia Browarska                 Natalia Wolny               trener Alicja Stachura

Reprezentanci Jednoœci 32 Przyszowice na MP w Olsztynie

Bezp³atne wejœcie na „Wodnik” dla niepe³nosprawnych
Urz¹d Gminy Giera³towice informuje, ¿e 
w ramach realizacji zadania publicznego 
pn.: „Nieodp³atne udostêpnienie krytej p³y-
walni niepe³nosprawnym mieszkañcom 
Gminy Giera³towice, celem poprawy ich 
stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej”, 
mieszkañcy naszej gminy, posiadaj¹cy 
wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, 
bêd¹ mogli za darmo wejœæ na p³ywalniê 
„Wodnik” w Paniówkach. 

  Bezp³atne wejœcie przys³uguje tak¿e opie-
kunowi osoby niepe³nosprawnej, jeœli oso-
ba ta wymaga takiej opieki.
Jednorazowe wejœcie mo¿e trwaæ 1 lub 2 
godziny dziennie. Formalnoœci nale¿y do-
konaæ w kasie p³ywalni, poprzez okazanie 
stosownego dokumentu.

   Zadanie bêdzie realizowane od 15 lipca 
do koñca roku 2018.

Wieœci Gminy Giera³towice - nr 130 i 131 - czerwiec/lipiec 2018

Gra¿yna P³aszczyk

Medale zdoby³ Jakub Kalkan - 
z³oty na 400 i srebrny na 1500 
metrów stylem dowolnym. 

Tym samym Jakub zosta³ pierwszym 
w historii Jednoœci mistrzem Polski 
w dyscyplinie olimpijskiej. A uczyni³ to 
w znakomitym stylu, pokonuj¹c w fina-
le 400 metrów faworyta - Krzysztofa 
Chmielewskiego (Muszelka Warsza-
wa) - rekordzistê Polski juniorów na 
800 i 1500 m. To by³ jeden z najcieka-
wszych pojedynków. Kalkan pokaza³ 
w nim nieustêpliwy charakter. Wytrzy-
ma³ mocne tempo Chmielewskiego, 
p³yn¹c za nim przez wiêksz¹ czêœæ dy-
stansu. Jednak ostatnie 50 metrów nale-
¿a³o do Jakuba. Brawurowy finisz da³ 
mu z³oto w czasie 4:10.02 - do rekordu 
Polski zabrak³o jedynie 2,39 sekundy! 
Drugi by³ Chmielewski ze strat¹ 3 se-
kund, miejsce 5. zaj¹³ kolejny reprezen-
tant Jednoœci, Maksymilian Piercha³a, 
w bardzo dobrym czasie: 4:17.31.

   Na 1500 metrów ponownie dosz³o 
do pojedynku Przyszowice - Warszawa. 
Tym razem gór¹ by³ Chmielewski. 
Srebro (wartoœciowym wynikiem: 
16:29.62) wywalczy³ Jakub Kalkan. 
Miejsce 7. zdoby³ Maksymilian Pier-
cha³a, który jeszcze lepiej spisa³ siê  
w finale 200 m st. dowolnym, zajmuj¹c 
5. miejsce w czasie 2:02.72, trac¹c do 
czwartego Kalkana zaledwie 0,2 s.

Rywalizacja juniorek
Blisko medalu by³a najlepsza z naszych 
zawodniczek - Roksana Bocian, zaj-
muj¹c 4. miejsce w finale 200 m st. do-
wolnym, w czasie 2:11.66. Na dystansie 
dwukrotnie d³u¿szym Roksana by³a 
6. - (4:38.59). Œwietnie spisa³a siê rów-
nie¿ Emilia Browarska - 8. Miejsce na 
100 m motylkiem (1:08.68) i 10. na 
400 m st. dowolnym (4:50.07). Natalia 
Wolny zajê³a 3. miejsce w finale B 400 
metrów st. dowolnym (4:50.24), co da³o 
jej 13. pozycjê w mistrzostwach - miej- 

Jakub Kalkan
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