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Witaj szko³o!
3 wrzeœnia, po s³onecznych i wyj¹tkowo d³ugich wakacjach, uczniowie powrócili do 
szkó³. Zajêcia w naszych zespo³ach szkolno-przedszkonych rozpoczê³o w sumie 1915 
uczniów i przedszkolaków - o 51 wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Miejsca wystarczy dla 
wszystkich. Na wzrost populacji najm³odszych mieszkañców gmina zareagowa³a 
nowymi inwestycjami - rozbudowuj¹c istniej¹ce obiekty oœwiatowe i rozpoczynaj¹c 
budowê nowych. 

Nowy rok szkolny w gminie Giera³towice

Gminna inauguracja roku 
szkolnego 2018/2019 odby³a 
siê w poniedzia³ek, 3 wrzeœnia, 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
(ZSP) w Giera³towicach. Jednym z wa-
¿niejszych punktów jej programu by³o 
uroczyste powitanie 41 pierwszo-
klasistów, którzy w tym roku rozpo-
czêli naukê w miejscowej podsta-
wówce. 

   Ka¿de z dzieci zosta³o osobiœcie po-
witane przez dyrektorkê ZSP Urszulê 
Cieœlik i pasowane przez ni¹ na ucznia - 
zgodnie z tradycj¹ tej szko³y - za po-
moc¹ symbolicznego, sporych rozmia-
rów, pióra. Uczniowie klas drugich za-
dedykowali m³odszym kolegom i kole-
¿ankom piêkny program artystyczny, 
przygotowany pod opiek¹ swoich 
wychowawczyñ - Anny Winiarskiej 
i Zdzis³awy Popiel. Nie zabrak³o ro-
gów obfitoœci, zwanych tytkami - te, 
wraz ze s³odk¹ zawartoœci¹, wrêczy³y 
swoim uczniom wychowawczynie klas 
pierwszych - Urszula Ficek oraz Ka-
rolina Rydz.

W zwi¹zku z wdra¿an¹ reform¹ 
oœwiaty nie zwolniono ¿adnego 
nauczyciela - poinformowali nas 
przedstawiciele Urzêdu Gminy Gie-
ra³towice - organu prowadz¹cego 
nasze szko³y. 

  Gmina zatrudni³a 10 nowych nau-
czycieli oraz 9 na zastêpstwa. Urzê-
dnicy Referatu Oœwiaty i Zdrowia 
podkreœlaj¹, i¿ 95 % nauczycieli ma 
mo¿liwoœæ pracy w godzinach 
ponadwymiarowych. 

   Zwiêkszono równie¿ zatrudnie-
nie pracowników obs³ugi, przywra-
caj¹c zatrudnienie na pe³nych 
etatach oraz przyjmuj¹c do pracy 
dwóch nowych.

/�ród³o: Referat Oœwiaty i Zdrowia UG/

   Docenieni i obdarowani siedmiolat-
kowie zostali serdecznie powitani 
przez proboszcza miejscowej parafii, 
ks. Marka Sówkê oraz wójta gminy, 
Joachima Bargiela. - ¯yczê wam, 
byœcie dobrze siê czuli w szkole, a starsi 

uczniowie dobrze was przyjêli - mówi³ 
wójt, a zwracaj¹c siê do nauczycieli 
i rodziców zapewni³, ¿e dba³oœæ 
o oœwiatê jest jednym z priorytetów 
Urzêdu Gminy. Przypomnia³, i¿ gmina 
stale rozbudowuje bazê oœwiatow¹ - 
w czasie wakacji zakoñczono budowê 
nowego modu³u w ZSP w Giera³towi-
cach, w tym roku ruszy tak¿e budowa 
nowego przedszkola w Chudowie. Dokoñczenie na str. 3

Czy wiesz, ¿e w ka¿dej 
miejscowoœci naszej 
gminy dzia³a stacja 
meteorologiczna? 

Relacjê z gminnego œwiêta 
plonów w Przyszowicach 
publikujemy na str. 6-8. 

Piszemy o tym na str. 3

Str.12

Str.10

Bêdzie bezpieczniej 
w drodze do szkó³!
Wiêcej na str. 4

Mistrzowie aktywnego 
stylu ¿ycia
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/Opr. JM, Ÿród³o: materia³y Rady Gminy/

Sesje Rady Gminy
21 sierpnia i 11 wrzeœnia Rada 
Gminy Giera³towice obradowa³a 
na kolejnych sesjach - 48. i 49. 
w bie¿¹cej, koñcz¹cej siê ju¿ 
w paŸdzierniku kadencji. Obydwu 
sesjom przewodzi³ Józef Buchczyk 
- przewodnicz¹cy Rady Gminy. 

48. sesja Rady Gminy

49. sesja Rady Gminy

Informacje wójta gminy

Sesja odby³a siê 21 sierpnia w sali kon-
ferencyjnej Urzêdu Gminy Giera³to-
wice z udzia³em pe³nego sk³adu Rady 
(15 radnych). Jednym z g³ównych pun-
któw obrad by³o rozpatrzenie 9 uchwa³. 
W trakcie g³osowania radni wykazali 
siê wyj¹tkow¹ zgodnoœci¹, podejmuj¹c 
wszystkie uchwa³y jednog³oœnie. 

   Dwie z uchwa³ pozwol¹ wprowadziæ 
korekty w aktualnym bud¿ecie oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Giera³towice. Kolejne doty-
czy³y zgody na udzielenie pomocy 
finansowej dla Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach na opracowanie doku-
mentacji budowy chodników przy 
drogach powiatowych przebiegaj¹cych 
przez Paniówki. Jeden z chodników 
powstanie przy ulicy Zabrskiej, drugi 
przy Darwina. Na opracowanie tej do-
kumentacji Urz¹d Gminy Giera³towice 
przeznaczy w sumie 13 tys. z³. 

   Nastêpne uchwa³y podjêto m.in. 
w sprawach: a) przyjêcia regulaminu 
okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków 
(m.in. motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy) oraz innych sk³adni-
ków wynagrodzenia, b) zmiany regula-
minu przyznawania i wyp³acania sty-
pendium Wójta Gminy Giera³towice za 
wysokie wyniki w nauce, przyznawa-
nego uczniom zamieszka³ym na terenie 
gminy Giera³towice, c) przyjêcia „Pro-
gramu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Giera³towice”, d) uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i moderni-
zacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych. Plan ten obejmuje lata 
2018-2022.  

Wójt Joachim Bargiel poinformowa³ 
Radê o swojej dzia³alnoœci w okresie 
miêdzysesyjnym - od 20 czerwca do 21 
sierpnia. 
   W obszernym kalendarium jego akty-
wnoœci zwraca uwagê spotkanie 
z przedstawicielami Jastrzêbskiej Spó³-
ki Wêglowej S.A., w trakcie którego 
(2 lipca), wraz z wicewójtem Toma-
szem Kowolem, uzgadnia³ warunki 
dzia³ania powstaj¹cej fundacji, maj¹cej 
wspieraæ gminy na których terenie 
prowadzona jest eksploatacja górnicza. 
Z kolei 2 sierpnia przeprowadzi³ roz-
mowy z przedstawicielem Minister-
stwa Œrodowiska w sprawie pozyski-
wania œrodków z tzw. „funduszy nor-
weskich” na dzia³ania proekologiczne. 
Odby³ tak¿e szereg spotkañ w sprawie 
rozwoju energetyki na terenie naszej 
gminy, m.in. 18 lipca goœci³ delegacjê 
Polskiej Grupy Energetycznej, a 19 lip-
ca prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce prze-
targu na zbiorowe dostarczanie energii 
dla ca³ej Metropolii Górnoœl¹sko-
Zag³êbiowskiej, a tym samym równie¿ 
i dla gminy Giera³towice.

  Wójt poinformowa³ tak¿e Radê o prze-
biegu inwestycji drogowych, realizo-
wanych aktualnie na terenie gminy - 
wiêcej na ten temat piszemy na str. 4. 
Przedstawi³ równie¿ listê przetargów 
og³oszonych przez Urz¹d Gminy, m.in. 
na opracowanie dokumentacji proje-
ktowo-kosztorysowej rewaloryzacji 
zespo³u pa³acowo-parkowego w Przy-
szowicach. Koszt rewaloryzacji osza-
cowano na 440 tys. z³. Natomiast 
w Chudowie gmina chce wybudowaæ 
rowerowy plac zabaw oraz miniskate-
park i si³owniê na wolnym powietrzu. 
Koszt tej inwestycji oszacowano na 
706 tys. z³.  

   W tracie 49. sesji, która odby³a siê 
11 wrzeœnia w sali konferencyjnej 
Urzêdu Gminy, radni rozpatrzyli i pod-
jêli 6 uchwa³. Jedna z nich umo¿liwi 
wprowadzenie zmian w aktualnym 
bud¿ecie gminy. Zmiany te spowo-
dowane s¹ koniecznoœci¹ zabezpie-
czenia œrodków na adaptacjê poddasza 

Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego 
w Chudowie na sale dydaktyczne. Gmi-
na zabezpieczy³a na ten cel 0,5 mln z³. 
Inwestycja ma byæ dofinansowana ze 
œrodków bud¿etu pañstwa. 
   Rada zaakceptowa³a równie¿ zwiê-
kszenie pomocy finansowej dla Staro-
stwa Powiatowego w Gliwicach (do 
210 tys. z³) na budowê chodnika przy 
drodze powiatowej przebiegaj¹cej 
przez Giera³towice - ul. Korfantego, na 
odcinku od ul. Chudowskiej do drogi 
Brzezina. 
   Kolejne uchwa³y dotyczy³y: a) wyra-
¿enia zgody na wydzier¿awienie w try-
bie bezprzetargowym dzia³ek po³o¿o-
nych w Przyszowicach, b) wyra¿enia 
zgody na bezp³atne nabycie przez 
gminê Giera³towice dzia³ki po³o¿onej 
w Paniówkach, c) przyjêcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania œcieków i przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyj-
nemu (tj. dyrektorowi Regionalnego 
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gli-
wicach - red.). Projekt ten zosta³ opra-
cowany przez PGK Sp. z o.o. w Przy-
szowicach i dotyczy us³ug œwiadczo-
nych na terenie naszej gminy. Dostêpny 
jest na stronie internetowej Urzêdu 
Gminy, w zak³adce BIP - Rada Gminy.

Dzia³alnoœæ komisji RG

W okresie pomiêdzy sesjami obrado-
wa³y 4 komisje Rady Gminy. Komisja 
DoraŸna, kierowana przez wiceprze-
wodnicz¹cego RG Daniela Gajdê, za-
pozna³a siê z dokumentacj¹ do prze-
targu, który wy³oni wykonawcê pro-
jektu budowy remizy OSP w Paniów-
kach. W krêgu zainteresowañ komisji 
znalaz³y siê równie¿ sprawy zwi¹zane 
z wyborem wykonawcy budowy skate-
parku oraz przedszkola w Chudowie.
Relacjê z posiedzenia Komisji Samo-
rz¹du, Przestrzegania Prawa i Utrzy-
mania Porz¹dku (4 wrzeœnia) zda³ jej 
przewodnicz¹cy - radny Piotr Pro-
mny. Wiod¹cym tematem prac tej ko-
misji by³o opiniowanie projektów 
uchwa³ Rady Gminy. Komisja z³o¿y³a 
tak¿e wniosek, by Urz¹d Gminy przy-
gotowa³ zestawienie dróg gminnych, 
które wymagaj¹ zainstalowania oœwie-
tlenia,wykonania kanalizacji desz-
czowej, remontu lub wykonania na-
wierzchni. 
6 wrzeœnia Cz³onkowie Komisji Kul-
tury, Oœwiaty, Zdrowia i Sportu - kiero-
wanej przez radn¹ Gra¿ynê Malec - 
sprawdzali stan przygotowania pla-
cówek oœwiatowych do nowego roku 
szkolnego. Odwiedzili tak¿e nowo bu-
dowany stadion LKS Gwiazda w Chu-
dowie. Radny Pawe³ Szary poinfor-
mowa³ Radê, i¿ 10 wrzeœnia, kierowana 
przez niego Komisja Bud¿etu opinio-
wa³a projekty uchwa³ RG. Zapozna³a 
siê tak¿e m.in. z dokumentami dotycz¹-
cymi wykonania bud¿etu gminy oraz 
wykonania planów finansowych GBP 
i GOK za pierwsze pó³rocze 2018 r.
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Wójt Gminy Giera³towice zaprasza na spotkanie 
informacyjne z udzia³em ekspertów, którzy 
zapoznaj¹ Pañstwa z mo¿liwoœciami uzyskania 
dofinansowania instalacji nowych Ÿróde³ ciep³a 
oraz kompleksowej termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych, miêdzy innymi w ramach 
krajowego programu „Czyste powietrze”.   

Spotkanie odbêdzie siê w czwartek, 4 paŸdzier-
nika 2018 r., o godz. 18:00, w auli Zespo³u 
Szkolno-Przedszkolnego w Giera³towicach, 
przy ul. Powstañców Œl. 41.

.
.

Spotkanie dotycz¹ce mo¿liwoœci 
uzyskania dofinansowania nowych 
Ÿróde³ ciep³a oraz kompleksowej 
termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych

Wa¿ne dla mieszkañców!

/Referat Ochrony Œrodowiska/

Wa¿ne dla stowarzyszeñ, 
organizacji, klubów 
sportowych ...

GOK w Giera³towicach informuje, 
¿e przyjmowane s¹ ju¿ wnioski 
o wspó³organizacjê przedsiêwziêæ 
kulturalnych i sportowych 
z udzia³em Gminnego Oœrodka 
Kultury w 2019 roku.

Wnioski nale¿y sk³adaæ do koñca 
paŸdziernika br. w biurze GOK, 
w godzinach od 8:00-16:00.

Formularz mo¿na pobraæ bezpoœrednio 
ze strony internetowej: 
gok.gieraltowice.pl lub w biurze GOK - 
nr tel. 32 301 15 11.
                    Zapraszamy!

7 paŸdziernika Chór S³owik z Przy-
szowic zaprasza na Koncert Pieœni 
Maryjnych, który rozpocznie siê 
o godz. 15:00, w koœciele parafialnym 
w Przyszowicach. Wyst¹pi¹ wszystkie 
chóry z terenu naszej gminy.

Koncert Pieœni Maryjnych

Koncert Muzyki Organowej

W niedzielê, 14 paŸdziernika, o go-
dzinie 17:00 w koœciele parafialnym 
w Giera³towicach odbêdzie siê XVI 
Koncert Muzyki Organowej im. Ema-
nuela Smo³ki.
W wykonaniu artystów us³yszymy 
utwory sakralne, klasyczne i patrioty-
czne. Koncert to kolejny akcent obcho-
dów przypadaj¹cej w tym roku 
100. rocznicy odzyskania przez Polskê 
Niepodleg³oœci.
Organizatorzy - Ko³o Zwi¹zku Górno-
œl¹skiego oraz artyœci serdecznie 
zapraszaj¹!



3WIEŒCI - wrzesieñ 2018

Witaj szko³o! Nowy rok szkolny w gminie Giera³towice - ci¹g dalszy ze str. 1

  Gminna uroczystoœæ zgromadzi³a 
wiele osób. Rozpoczêcie roku, wspól-
nie z nauczycielami i uczniami, œwiêto-
wali tak¿e rodzice pierwszoklasistów, 
dyrektorzy gminnych zespo³ów 
szkolno-przedszkolnych, przedstawi-
ciele Urzêdu Gminy - ze skarbnikiem 
Micha³em Kafanke oraz kierowniczk¹ 
Referatu Oœwiaty i Zdrowia, Barbar¹ 
Mansfeld. Samorz¹d reprezentowa³a 
grupa radnych z wiceprzewodni-
cz¹cym Rady Gminy Arturem 
Tomiczkiem oraz so³tys Giera³towic 
Gerda Czapelka. Nie zabrak³o przed-
stawicieli placówek kulturalnych. 
Obecni byli Lidia Pietrowska - dyre-
ktor Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Piotr Rychlewski - dyrektor Gmin-
nego Oœrodka Kultury. 

   Uroczystoœci zwi¹zane z rozpoczê-
ciem roku szkolnego odby³y siê we 
wszystkich placówkach oœwiatowych 
naszej gminy. W Paniówkach przy tej 
okazji powitano 59 nowych uczniów. 
To najliczniejsza grupa pierwszokla-
sistów w szko³ach podstawowych. 
W Przyszowicach do I klasy uczêszcza 
47 uczniów, w Chudowie - 24. W ca³ej 
gminie do klas pierwszych zapisano 
w tym roku 171 dzieci. Do szkó³ pod-
stawowych uczêszcza w sumie 1227 
uczniów, do gimnazjów 144, do przed-
szkoli 584 dzieci. 
   Uczniowie i przedszkolacy tak¿e 
w tym roku mog¹ liczyæ na ponadprze-
ciêtn¹ ofertê edukacyjn¹. - Ka¿dy ze-

spó³ szkolno-przedszkolny ma na etacie 
psychologa, pedagoga i logopedê - 
poinformowa³a nas Barbara Man-
sfeld, kierowniczka Referatu Oœwiaty 
i Zdrowia UG. - Nie oszczêdzamy na 
wsparciu uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, oferuj¹c 
du¿¹ liczbê godzin rewalidacji, zajêæ 
korekcyjno-kompensacyjnych, naucza-
nie indywidualne, wczesne wspoma-
ganie. Zatrudniamy nauczycieli wspo-
magaj¹cych. 

   W obecnym roku realizowanych 
bêdzie w naszych szko³ach 9 progra-
mów autorskich oraz „Erazmus +” 

- finansowany ze œrodków unijnych. 
Nauczyciele w ZSP w Paniówkach 
kontynuuj¹ innowacje pedagogiczne 
w nauczaniu matematyki i informatyki. 
W ZSP w Giera³towicach istnieje klasa 
sportowa z pi³k¹ no¿n¹. Nowoœci¹ s¹ 
zajêcia z muzyki chóralnej (po jednej 
godzinie w ka¿dej ze szkó³) - to odpo-
wiedŸ na postulaty naszych chórów. 

  Szko³y sukcesywnie zabiegaj¹ o utwo-
rzenie tzw. zielonych pracowni. Posia-
da j¹ ju¿ ZSP w Paniówkach, obecnie 
powstaje w ZSP w Przyszowicach. 
Przedszkole w Paniówkach wzbogaci³o 

siê o ogród sensoryczny, nazwany 
„Ogrodem piêciu zmys³ów”. Dofinan-
sowanie na jego budowê,  ponad 26 tys. 
z³, pozyskano z WFOŒiGW w Kato-
wicach.   
   Okres wakacji tradycyjnie ju¿ wyko-
rzystano na remonty i odœwie¿enie sal 
i budynków. W tym roku wydano na nie 
ponad 111 tys. z³. Zakupiono równie¿ 
sprzêt i pomoce dydaktyczne za ponad 
61 tys. z³. Na rozbudowê ZSP w Giera³-
towicach gmina wyda³a ponad 1,18 mln 
z³. 

. 

Czy wiesz, ¿e w ka¿dej miejscowoœci naszej 
gminy dzia³a stacja meteorologiczna? 

Gminne stacje na bie¿¹co informuj¹ o jakoœci powietrza ...

We wrzeœniu - w Chudowie, 
Giera³towicach, Paniówkach 
i Przyszowicach - zainstalowane 
zosta³y urz¹dzenia dokonuj¹ce 
ci¹g³ych pomiarów czystoœci 
powietrza oraz warunków 
atmosferycznych. Teraz ka¿dy 
mo¿e znaæ aktualn¹ jakoœæ
powietrza, wystarczy mieæ 
dostêp do Internetu. 

   Strona posiada zak³adkê - Stan Po-
wietrza w Gminie Giera³towice. Po 

jej otwarciu, poprzez DiscovAir, 
https://www.discovair.pl/, uzyskujemy 
dostêp do mapy. Wystarczy powiê-
kszyæ na niej obszar Œl¹ska i jak na 
d³oni zobaczymy teren gminy Giera³to-
wice, pokryty odpowiednim do sytuacji 
kolorem. Jeœli jest zielony to œwietna 
informacja - oznacza to, ¿e jakoœæ 
powietrza jest bardzo dobra! 

   Wiêcej szczegó³ów zobaczymy na 
wyœwietlaj¹cej siê obok mapy zak³adce 
„Zdrowie a powietrze”, w której po-

Pomiar opadu atmosferycznego 

  Gminne stacje meteorologiczne 
mierz¹ równie¿ opady atmosferyczne. 
Wyniki pos³u¿¹ m.in. do sporz¹dzenia 
lokalnego modelu opadowego dla 
gminy Giera³towice. - W przysz³oœci 
tworzone bêd¹ modele hydrologiczne 
i hydrodynamiczne opadów na naszym 
terenie - mówi Krzysztof Sieranto-
wicz - szef ZZK UG - Modele takie 
pos³u¿¹ do dalszego planowania i reali-
zowania zabezpieczeñ przeciwpowo-
dziowych. Bie¿¹ce wykorzystanie da-
nych ze stacji pomiarowych bêdzie 
s³u¿y³o jako element pomocniczy w po-
dejmowaniu decyzji zwi¹zanych z pro-
wadzeniem dzia³añ przeciwpowodzio-
wych w zakresie zarz¹dzania kry-
zysowego. 

Prognozy 
   W przysz³oœci, po zebraniu wyników 
z d³ugiego okresu czasu, bêdzie mo-
¿liwe publikowanie 24 godzinnej pro-
gnozy oraz obrazu satelitarnego jakoœci 
powietrza w gminie Giera³towice, 
a tak¿e zagro¿eñ wodnych w prze-
strzeni gminy. 

http://infomet.nazwa.pl/meteo/chudow/meteo.html

http://infomet.nazwa.pl/meteo/gieraltowice/meteo.html

http://infomet.nazwa.pl/meteo/paniowki/meteo.html

http://infomet.nazwa.pl/meteo/przyszowice/meteo.html

Urz¹d Gminy Giera³towice uruchomi³ 
strony internetowe, na których poda-
wane s¹ aktualne wyniki pomiarów 
z czterech stacji meteorologicznych 
zainstalowanych na terenie gminy. 
Linki do nich, oddzielny dla ka¿dej 
z miejscowoœci, podajemy poni¿ej.

   Otwieraj¹c link z wybran¹ miejsco-
woœci¹, uzyskujemy dostêp do kilku-
dziesiêciu informacji - odczytamy 
m.in. aktualn¹ temperaturê i wilgo-
tnoœæ powietrza, ciœnienie atmosfery-
czne, si³ê i kierunek wiatru, wielkoœæ 
promieniowania UV i s³onecznego, 
iloœæ opadów deszczu itp.  

Stacja w Przyszowicach przystosowana jest 
do pracy niezale¿nie od potencjalnych przerw 
w zasilaniu, gdy¿ jest wyposa¿ona w panel 
fotowoltaiczny i posiada niezale¿ny przesy³ 
danych. 

Pomiar jakoœci powietrza

/JM, Ÿród³o: ZZK UG Giera³towice/

/JM, Ÿród³o: Ref. Oœwiaty i Zdrowia UG/
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dana jest nazwa miejscowoœci, godzina 
pomiarów i ich wyniki - stê¿enie py³ów 
PM10 i PM2,5, dwutlenku wêgla, dwu-
tlenku azotu, ozonu. 

   Wyniki pomiarów aktualizowane s¹ 
co godzinê. Dostêpny jest równie¿ ra-
port dzienny, tygodniowy, miesiê-
czny... Warto dodaæ, i¿ w celu skorelo-
wania danych pozyskanych ze stacji 
naszej gminy, system zasilany jest 
równie¿ danymi ze stacji naziemnych 
nale¿¹cych do Wojewódzkiego Inspe-
ktoratu Ochrony Œrodowiska oraz da-
nymi analizy laboratoryjnej.
Wyniki pomiarów dostêpne s¹ te¿ po-
przez aplikacjê dostosowan¹ do wy-
œwietlania na telefonach pod adresem: 
http://infomet.nazwa.pl/app/gieraltowice-map/

Po uruchomieniu linku w przegl¹darce 
internetowej, na telefonie nale¿y z me-
nu wybraæ „Dodaj do ekranu g³ów-
nego”, wtedy na pulpicie w telefonie 
zostanie utworzona ikona, jak w przy-
padku aplikacji.

   - Stacje pomiarowe wchodz¹ w sk³ad 
szeregu dzia³añ podjêtych przez Urz¹d 
Gminy w celu ograniczenia negaty-
wnych skutków oddzia³ywania zjawisk 
„smogowych” na mieszkañców gminy 
Giera³towice - poinformowali nas pra-
cownicy Zespo³u Zarz¹dzania Kryzy-
sowego Urzêdu Gminy - Instalowa-
liœmy je z myœl¹ m.in. o osobach szcze-
gólnie wra¿liwych na oddzia³ywanie 

zanieczyszczeñ w powietrzu (ludzie 
starsi, dzieci, kobiety w ci¹¿y) - podkre-
œlaj¹. Informacje o jakoœci powietrza 
bêd¹ szczególnie wa¿ne w sezonie 
grzewczym, gdy¿ wtedy tworz¹ siê 
warunki do powstawania smogu. 



Uroczyste otwarcie inwestycji w Paniów-
kach (przebudowa uk³adu drogowego 
w obrêbie ZSP) odby³o siê 12 wrzeœnia. 
Uczestniczyli w nim m.in.: wójt Joachim 
Bargiel, przewodnicz¹cy RG Józef Buch-
czyk, przedstawiciele Referatu Inwestycji 
i Szkód Górniczych UG - Danuta Kozik 
(kierowniczka) i Sebastian Pawlas, samo-
rz¹dowcy z Paniówek - radny Zygmunt 
Strzoda i so³tys Bogus³aw Mryka, przed-
stawiciele wykonawcy (firma DROGO-
MAX) oraz Ma³gorzata Wiœniewska - dyre-
ktorka ZSP w Paniówkach. 
Pora uroczystoœci - godziny wieczorne - 
wybrana zosta³a celowo, by sprawdziæ 
efekt dzia³ania nowego oœwietlenia uli-
cznego. Przypominamy, i¿ obecnie teren 
wokó³ szko³y oœwietla 20 energoo-
szczêdnych lamp typu LED. - Lampy LED-
owe zainstalowane zostan¹ równie¿ 
wzd³u¿ ca³ej ul. Zwyciêstwa - poinfor-
mowali nas pracownicy Urzêdu Gminy.
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Powstaj¹ nowe drogi i chodniki
- bêdzie bezpieczniej w drodze do szkó³!
Na inwestycje drogowe gmina pozyska³a w tym roku oko³o 4,5 miliona z³otych - informuje wójt Joachim Bargiel 
i podkreœla: pieni¹dze otrzymaliœmy na konkretne zadania, dlatego, ¿e byliœmy do nich przygotowani ju¿ od 
d³u¿szego czasu, posiadaj¹c plany i dokumentacjê projektow¹. Pozyskane œrodki gmina wykorzysta³a na poprawê 
bezpieczeñstwa w drodze do i ze szkó³ - przebudowuj¹c ciasny uk³ad drogowy w obrêbie ZSP w Paniówkach, 
buduj¹c chodnik wzd³u¿ ulicy Zwyciêstwa. Chodniki do szko³y powsta³y równie¿ w Giera³towicach, wzd³u¿ ulicy 
Powstañców Œl¹skich. Natomiast w Przyszowicach trwa przebudowa ulicy Wodnej.

Na cztery inwestycje drogowe, 
warte oko³o 7,4 miliona z³o-
tych, z gminnego bud¿etu wy-

³o¿ono ok. 2,9 miliona. Wiêksz¹ czêœæ 
kosztów (ok. 4,5 miliona z³) pokryj¹ 
pieni¹dze pozyskane przez Urz¹d 
Gminy z tzw. Ÿróde³ zewnêtrznych, 
w tym przypadku z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarnoœciowego (MFS) 
oraz z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019.

Przebudowano uk³ad drogowy 
w obrêbie ZSP w Paniówkach

   Realizacjê tej wyczekiwanej przez 
mieszkañców inwestycji sfinalizowano 
z koñcem wakacji. - G³ównym celem 
by³a poprawa bezpieczeñstwa dzieci 
i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych do ZSP 
w Paniówkach, poprzez 

   Dziêki przebudowie komunikacja dro-
gowa na odcinku szko³a-basen Wodnik 
zyska³a odpowiedni¹ przestrzeñ. Mija-
j¹ce siê samochody nie musz¹ ju¿ tutaj 
zje¿d¿aæ na pobocze, a to dziêki nowej, 
szerszej (5 m) jezdni, wybudowanej na 
odcinku 522 m. Wokó³ szko³y wybudo-
wano 85 miejsc parkingowych, w tym 
5 dla osób niepe³nosprawnych i zatokê 
postojow¹. Teren wokó³ budynku starej 
szko³y zyska³ nawierzchniê z kostki 

2betonowej o pow. 1361 m .

   W ramach inwestycji wybudowano 
kanalizacjê deszczow¹ z rur PVC na 
odcinku 422 m. Teren oœwietla 20 ener-
gooszczêdnych lamp typu LED, które 
zamontowano na 15 s³upach. Wartoœæ 
ca³ej inwestycji wynios³a ponad 
1,57 mln z³. Na jej realizacjê Urz¹d 
Gminy pozyska³ dofinansowanie 
1,1 mln z³ z MFS. Wykonawc¹ robót 
by³a firma DROGOMAX z Tarnow-
skich Gór, a jednym z podwykonawców 
DKL Dra¿yk z Chudowa.

Powsta³y chodniki przy drogach
do szkó³

   W Paniówkach i Giera³towicach wy-
budowano chodniki przy wa¿nych, pro-
wadz¹cych do szkó³ ulicach. - Inwe-
stycje maj¹ poprawiæ bezpieczeñstwo 
uczniów w drodze i powrocie ze szkó³ 
- podkreœlaj¹ przedstawiciele Urzêdu  

zmianê organi-
zacji ruchu, polegaj¹c¹ na wy³¹czeniu 
z ruchu odcinka drogi ³¹cz¹cego z ulic¹ 
Zwyciêstwa oraz wprowadzenia ruchu 
okrê¿nego wokó³ budynku starej szko³y. 
Bezpieczeñstwo poprawi¹ tak¿e cho-
dniki wybudowane wzd³u¿ ca³ego obie-
ktu, zastosowanie porêczy ochronnych 
oraz wyznaczenie przejœæ dla pieszych 
- poinformowali nas pracownicy Refe-
ratu Inwestycji i Szkód Górniczych UG 
w Giera³towicach.

Trwaj¹ prace przy rozbudowie ulicy 
Wodnej w Przyszowicach. Zakoñcze-
nie przewidziano w paŸdzierniku. Na 
realizacjê tej inwestycji Urz¹d Gminy 
pozyska³ dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019, 
w wysokoœci 1,25 mln z³ i z MFS 
w kwocie 0,5 mln z³. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 2,59 mln z³.

   Ulica przebudowana zostanie na 
odcinku 657 m (od skrzy¿owania z ul. 
Giera³towick¹ do skrzy¿. z ul. Powstañ-
ców Œl¹skich. Zyska jezdniê o szero-
koœci 5,5 m. Wzd³u¿ jednej strony po-
wstanie chodnik, po przeciwnej - œcie¿-
ka rowerowa. Przebudowane zostan¹ 
skrzy¿owania - z ulicami Poln¹ i Ogro-
dow¹. Wzd³u¿ ulicy wykonywana jest 
równie¿ kanalizacja deszczowa.

Rozbudowa ulicy Wodnej
w Przyszowicach

Gminy Giera³towice. Realizacjê obu 
przedsiêwziêæ zakoñczono z koñcem 
sierpnia.

Paniówki

Nowym chodnikiem przy ul. Zwyciê-
stwa w Paniówkach mo¿na przejœæ od 
ul. Gliwickiej (DK 44), a¿ do drogi 
wlotowej do szko³y. To odcinek o d³u-
goœci oko³o 1220 m. Chodnik o szero-
koœci 2 m wykonany jest z kostki beto-
nowej. Posiada obrze¿e betonowe 
i obramowanie krawê¿nikiem drogo-
wym. Przy Zwyciêstwa powsta³y te¿ 

2miejsca postojowe o pow. 101 m . 
   W ramach inwestycji wybudowano 
i przebudowano kanalizacjê deszczow¹ 
na odcinku 1040 m. Ca³a inwestycja 
kosztowa³a ponad 1,64 mln z³. Gmina 
pozyska³a na to zadanie dofinansowanie 
z Metropolitalnego Funduszu Solidar-
noœciowego (MFS) w wysokoœci 
1,39 mln z³. Wykonawc¹ robót by³ ZUB 
MARBUD z Rybnika. 

Giera³towice

   Chodnik wybudowano przy prowa-
dz¹cej do szko³y ulicy Powstañców 
Œl¹skich - na odcinku 480 m (od ulicy 
Zgrzebnioka do budynku ZSP. Ma po-
dobne parametry jak ten w Paniówkach 
- 2 m szerokoœci, nawierzchniê z kostki 
betonowej i obramowanie krawê¿ni-
kiem oraz obrze¿em betonowym. Wyre-
montowano 96 m starego chodnika. 

2Powsta³y miejsca parkingowe (140 m ) 
i zatoka postojowa dla autobusów 

2(75 m ). Jednoczeœnie wybudowano 
i przebudowano kanalizacjê deszczow¹ 
na odcinku ponad 600 m. 
   Inwestycjê wart¹ ponad 1,58 mln z³ 
wykona³o Przedsiêbiorstwo Us³ug 
Technicznych INFRAGO z Jankowic. 
Inwestor, czyli Urz¹d Gminy Giera³to-
wice, pozyska³ 0,2 mln z³ dofinanso-
wania tego przedsiêwziêcia z MFS.  

Nowy chodnik wzd³u¿ ulicy Zwyciêstwa w Paniówkach poprawi bezpieczeñstwo
pieszych, zw³aszcza dzieci w drodze do i ze szko³y. 

Chodnik przy ul. Powstañców Œl¹skich w Giera³towicach - w jego otwarciu uczestni-
czyli m.in.: wójt Joachim Bargiel, przewodnicz¹cy RG Józef Buchczyk, wiceprzewo-
dnicz¹cy RG Artur Tomiczek, radna Janina Cicha-Ro¿ek oraz so³tys Gerda Czapelka.  
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Gwiazda ma ju¿ nowy stadion...
Z przyjemnoœci¹ publikujemy 
zdjêcie nowego obiektu 
sportowego w Chudowie, 
stadionu pi³karskiego, którego 
gospodarzem bêdzie miejscowy 
klub - LKS GWIAZDA Chudów. 
Budowê zakoñczono we wrzeœniu, 
a sfinansowano j¹ z bud¿etu 
Gminy Giera³towice, w kwocie 
ponad 1,289 mln z³.  

   Stadion posiada boisko z trawy natu-
ralnej (po³o¿onej z rolki) o wymiarach 
115x74 m, automatyczny system zra-
szania trawy, kryte trybuny dla 250 ki-
biców, parking samochodowy oraz 
kryte wiaty dla rowerzystów.

   Warto dodaæ, i¿ gmina planuje w Chu-
dowie kolejn¹ inwestycjê s³u¿¹c¹ 
sportowi i rekreacji. Tym razem bêdzie 
to rowerowy plac zabaw, miniskate-
park i si³ownia na wolnym powietrzu. 
Planowany koszt tej inwestycji - to 
oko³o 706 tys. z³.   Foto: Jerzy Miszczyk
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Wiêcej miejsca dla uczniów
Nowy segment dla ZSP w Giera³towicach Program dla aktywnych

Szko³a organizuje wystawê

Uczniów przybywa, gmina buduje dla 
nich nowe klasy. - Z pocz¹tkiem nowe-
go roku szkolnego dokonaliœmy odbio-
ru technicznego nowo wybudowanego, 
dwukondygnacyjnego segmentu dla 
naszego Zespo³u Szkolno-Przedszkol-
nego - poinformowa³a nas Urszula

Cieœlik - dyrektor ZSP w Giera³to-
wicach. 
Dziêki inwestycji szko³a zyska³a oko³o 

2200 m  powierzchni. Wiêcej informacji 
po planowanym, uroczystym otwarciu 
obiektu.  

Na pierwszym planie dwukondygnacyjny segment - wybudowany dla potrzeb ZSP w Giera³towicach. 

/JM/

/JM/

Kieruj¹c siê pragnieniem zachowania 
pamiêci o wydarzeniach sprzed stu lat, 
przyst¹piono do przygotowania wysta-
wy, upamiêtniaj¹cej losy mieszkañców 
Chudowa, Giera³towic, Paniówek 
i Przyszowic w okresie odzyskiwania 
przez Polskê niepodleg³oœci.        

   Zwracamy siê z apelem o udostê-
pnienie materia³ów zwi¹zanych z tym 
okresem, a tak¿e powstañ œl¹skich. 
Cenne bêd¹ wszelkie wzmianki, nawet 
te o pozornie nik³ej wartoœci. Dotyczy 
to zdjêæ, dokumentów, obrazów, 
wycinków prasowych, itd.        

.
.

.
.

   Materia³y zostan¹ zwrócone, po ich 

zapisaniu w formie elektronicznej.

Bardzo cenne bêd¹ tak¿e relacje ustne 

osób, które przytocz¹ historie s³yszane 

od œwiadków i uczestników tych 

wydarzeñ .             

   Chêæ przekazania materia³ów nale¿y 

zg³osiæ w sekretariacie Zespo³u 

Szkolno-Przedszkolnego w Giera³to-

wicach, nr tel.: 32-3011570.         

.
.

.

Apel o udostêpnienie materia³ów zwi¹zanych 
z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci

Zajêcia dodatkowe wymagaj¹ innej 
aktywnoœci ni¿ podczas szkolnych 
lekcji. Zmuszaj¹ do kreatywnoœci, kon-
taktu z drugim cz³owiekiem, twórczego 
myœlenia, eliminuj¹ stres zwi¹zany 
z lekcyjnym ocenianiem. 
W giera³towickiej szkole bardzo 
du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê 
ró¿ne zajêcia rekreacyjne, sportowe na 
sali gimnastycznej i w terenie. 

   M³odzie¿ chêtnie uczestniczy te¿ 
w wycieczkach rowerowych. Szko³a 
nawi¹za³a wspó³pracê z Klubem 
Abstynentów „Stokrotka”, który orga-
nizuje, co roku rowerowe rajdy trzeŸ-
woœciowe. W ramach realizacji rz¹do-
wego programu „Bezpieczna+” 
w okresie od czerwca do sierpnia 
odby³y siê 3 rajdy rowerowe dla dzieci 
i m³odzie¿y, dziêki wspó³pracy 

z Gminnym Oœrodkiem Kultury, 
„Stokrotk¹” i Stowarzyszeniem 
„Lepsza Przysz³oœæ”. 

   28 sierpnia, na po¿egnanie lata, 
uczniowie wziêli udzia³ w Gminnym 
Turnieju Pi³ki No¿nej. Dru¿yny ze 
wszystkich œwietlic GOK-u oraz  
ekipy pi³karskie z Giera³towic i Przy-
szowic rozegra³y mecze systemem 
pucharowym, w duchu uczciwej rywa-
lizacji fair-play dobrze siê przy tym 
bawi¹c. Taka udana wspó³praca ZSP 
Giera³towice z Gminnym Oœrodkiem 
Kultury w Giera³towicach i Klubem 
Abstynentów „Stokrotka” motywuje 
nas do dalszych dzia³añ i w przysz³oœci 
bêdzie kontynuowana, dla dobra na-
szych dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy 
Giera³towice.             .

Bezpieczna+
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Giera³towicach uczestniczy³ 
w rz¹dowym programie „Bezpieczna+”. Jego za³o¿enia obejmowa³y 
przedsiêwziêcia promuj¹ce aktywnoœæ uczniów, mia³y na celu 
zwiêkszenie otwartoœci szko³y na wspó³pracê z otoczeniem, 
kszta³towanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospo³ecznej 
postawy  oraz dzia³ania rozwijaj¹ce umiejêtnoœci psychospo³eczne, 
kszta³tuj¹ce wiêzi interpersonalne miêdzy uczniami. 

Organizatorzy wystawy 
- ZSP w Giera³towicach

Entuzjastów rowerowych przeja¿d¿ek wœród najm³odszych mieszkañców naszej gminy nie brakuje
 - do udzia³u w tego typu wycieczkach nie trzeba dzieci i nastolatków d³ugo namawiaæ...
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Czar rolniczego œwiêta ...
Do¿ynki Gminy Giera³towice 2018 

Msza œwiêta dziêkczynna 

Tegoroczne do¿ynki gminne 
odby³y siê w Przyszowicach. 
To niezwykle wa¿ne i piêkne 
œwiêto rolników, jak co roku, 
przyku³o uwagê niemal ca³ej 
gminy.  

W sobotê, 1 wrzeœnia, wszystkie drogi 
prowadzi³y do Przyszowic. Pod¹¿ali 
nimi rolnicy i mieszkañcy naszych 
so³ectw (samochodami, pieszo, a nawet 
konno), w³odarze gminy, powiatu oraz 
duchowni, radni gminy, a tak¿e pos³o-
wie na Sejm RP i senatorowie, ¿o³nie-
rze, stra¿acy i urzêdnicy oraz artyœci, 
którzy wspaniale bawili uczestników 
i goœci do¿ynek a¿ do pó³nocy.

Za tegoroczne plony dziêkowano Bogu 
w koœciele pw. œw. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach. Nabo¿eñstwo do-
¿ynkowe rozpoczê³o siê o godz. 13.30. 
Przewodzi³ mu proboszcz miejscowej 
parafii, ks. Adam Niedziela, a koncele-
browali proboszczowie ze wszystkich 
parafii naszej gminy - ks. Pawe³ 
Wróbel z Chudowa, ks. Marek Sówka 
z Giera³towic i ks. Józef Œwierczek 
z Paniówek. 

   W trakcie nabo¿eñstwa poœwiêcone 
zosta³y wa¿ne symbole do¿ynek - bo-
chen chleba i korony uplecione z tego-
rocznych zbó¿ i plonów. Uroczysty 
charakter liturgii podkreœla³a obecnoœæ 
wielu pocztów sztandarowych, piêknie 
udekorowany o³tarz oraz oprawa 
muzyczna - zapewni³ j¹ Chór S³owik 
z Przyszowic i cz³onkowie Orkiestry 
Dêtej OSP Przyszowice. 

   Po mszy przed koœcio³em uformo-
wano korowód, w którym uczestnicy 
œwiêta przemaszerowali pod przyszo-
wicki pa³ac, gdzie odby³a siê czêœæ 
oficjalna, a póŸniej weso³a zabawa 
z udzia³em wielu gwiazd estrady.

Czêœæ oficjalna 
Sygna³ do rozpoczêcia czêœci oficjalnej 
da³ chór S³owik, wyœpiewuj¹c - pod 
batut¹ Barbary Ja³owieckiej-Cem-
pury - tradycyjne pieœni do¿ynkowe: 
„Plon niesiemy, plon” i „Panie Gospo-
darzu”. Po czym na scenie przed pa³a-
cem pojawili siê w³odarze gminy: wójt 
Joachim Bargiel oraz przewodnicz¹cy 
RG Józef Buchczyk. Pad³y serdeczne 

s³owa powitania skierowane do 
wszystkich przyby³ych na do¿ynki. 
Szczególnie ciep³o witano rolników, 
dziêkuj¹c im za ciê¿k¹ pracê, z owoców 
której wszyscy korzystamy codziennie.  

   Wkrótce na scenê weszli starostowie 
tegorocznych do¿ynek - Barbara i Jan 
Kleczkowie z Przyszowic, sk³adaj¹c na 
rêce wójta Bargiela okaza³y bochen 
chleba wypieczony z tegorocznej m¹ki. 
Z kolei wójt przekaza³ bochen przewo-
dnicz¹cemu RG, prosz¹c, by Rada 
dzieli³a go sprawiedliwie. 

   Przekazano równie¿ ma³¹ koronê 
do¿ynkow¹ - uczyni³ to so³tys Przy-
szowic Andrzej Gawlik, wrêczaj¹c j¹ 
so³tysowi Chudowa Józefowi Posi³-
kowi. Korona ma przypominaæ, i¿ to 
Chudów w przysz³ym roku bêdzie go-
spodarzem gminnego œwiêta plonów. 

   Z kolei du¿e i przepiêkne korony 
do¿ynkowe zosta³y docenione przez 
Gminny Oœrodek Kultury w Giera³to-
wciach. Ich autorki,  panie ze 
wszystkich Kó³ Gospodyñ Wiejskich, 

zosta³y nagrodzone przez dyrektora 
Oœrodka Piotra Rychlewskiego.

   Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³a cere-
monia wrêczenia Odznaczeñ Hono-
rowych - Zas³u¿ony dla województwa 
œl¹skiego. W tym roku otrzymali je nasi 
stra¿acy ochotnicy. Dekorowa³ radny 
Sejmiku Województwa Œl¹skiego Bro-
nis³aw Karasek. Listê odznaczonych 
publikujemy obok. 

Zabawa 

Zabawa do¿ynkowa trwa³a a¿ do 
pó³nocy. W bloku artystycznym 
atrakcji bowiem nie brakowa³o. 
Znakomicie wypad³ zw³aszcza koncert 
Baciarów - ten renomowany zespó³ 
muzyczny z Podhala przyci¹gn¹³ pod 
scenê prawdziwy t³um. By³o ciasno, ale 
radoœnie. Nie przeszkodzi³ nawet 
deszcz, publicznoœæ wyci¹gnê³a po 
prostu parasole i bawi³a siê dalej, s³u-
chaj¹c m.in. utworu na czasie... „Jak siê 
ludzie bawi¹, kiedy pada deszcz”. 
Nie oby³o siê bez owacji i bisów.

   Znakomite przeboje polskiej muzyki 
rockowej z lat 60. i 70. przypomnia³ na 
¿ywo cover band Czerwone i Czarne. 
Brawa zbiera³ tak¿e Mateusz Mijal, 
piosenkarz nagrodzony na Festiwalu w 
Opolu (2016). By³a te¿ okazja, by pro-
mowaæ talenty muzyczne z naszej 
gminy - przed publicznoœci¹ wyst¹pi³y 
m³ode wokalistki, Ania Laskowska 
i Marta Szo³tysek, laureatki tegoro-
cznego KLANGU. To one otwar³y blok 
artystyczny, a zamkn¹³ go Duet Cen-
trum, graj¹c ju¿ po zmroku muzykê do 
tañca. Parkiet trzeszcza³ i stuka³ rytmi-
cznie a¿ do pó³nocy, a buty zdziera³o na 
nim wiele par.
 

   G³ównymi organizatorami do¿ynek 
byli Gminny Oœrodek Kultury w Gie-
ra³towicach i Gmina Giera³towice.

O³tarz przyszowickiej œwi¹tyni udekorowany plonami zebranymi przez rolnikówi.

- Oby nam tego chleba nigdy nie zabrak³o - wójt Joachim Bargiel wyrazi³ publicznie ¿yczenie podzielane 
zgodnie przez wszystkich uczestników Œwiêta Plonów.

Msza œw. dziêkczynna - przy o³tarzu stanêli ksiê¿a 
proboszczowie ze wszystkich parafii naszej gminy.

Poœród uczestników nabo¿eñstwa do¿ynkowego...
- od prawej: wójt gminy Joachim Bargiel, komendant
WKU w Gliwicach pp³k Roman Nowogrodzki, pose³
Jaros³aw Gonciarz, komendant Policji w Knurowie 
Janusz S³owiñski i pose³ Piotr Pyzik. 

Chleba nie zabrak³o dla nikogo. Czêstowanie nim 
uczestników œwiêta to jedna z tradycji do¿ynek.  

Honory starostów tegorocznych do¿ynek czynili pañstwo Barbara i Jan Kleczkowie, blasku i szyku dodawa³y
piêkne panie z kó³ gospodyñ wiejskich, a oryginalne, misternie plecione, korony podkreœla³y wyj¹tkowoœæ 
œwiêta. Panie z KGW w Giera³towicach promowa³y na swoim stoisku tradycyjne przysmaki lokalnej kuchni. 

/Tekst i foto: JM/
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Podziêkowania do¿ynkowe
Gminny Oœrodek Kultury sk³ada serdeczne 
podziêkowania wszystkim osobom 
i organizacjom za pomoc przy tegorocznych 
Do¿ynkach Gminnych, które odby³y siê 
w Przyszowicach. 
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê 
so³tysowi Przyszowic, Ochotniczym Stra¿om 
Po¿arnym z terenu ca³ej gminy za 
zabezpieczenie korowodu, OSP Przyszowice 
za zabezpieczenie przeciwpo¿arowe, Ko³u 
Gospodyñ Wiejskich z Przyszowic, 
tegorocznym starostom, Ko³u Gospodyñ 
Wiejskich z Giera³towic oraz pracownikom 
PGK z Przyszowic. 

Szczególnie gor¹ce podziêkowania kierujemy 
na rêce pani Barbary Kleczki przewodnicz¹cej 
KGW Przyszowice, która za naszym 
poœrednictwem dziêkuje cz³onkiniom KGW za 
pomoc jak i za wieloletni¹ wspó³pracê. 
Informuje jednoczeœnie, ¿e z powodu nat³oku 
zajêæ zmuszona jest podj¹æ decyzjê 
o rezygnacji z przewodniczenia KGW. Liczy 
tym samym, ¿e znajdzie siê energiczna 
osoba, która przejmie po niej schedê i bêdzie 
kontynuowaæ tradycjê KGW w tej 
miejscowoœci.

.

/GOK/
Obecnoœæ wielu pocztów sztandarowych, w tym Pocztu Gminy Giera³towice, podkreœla³a wyj¹tkowo uroczysty charakter œwiêta.

Sygna³ do rozpoczêcia czêœci oficjalnej da³ chór S³owik z Przyszowic, wyœpiewuj¹c, pod batut¹ Barbary 
Ja³owieckiej-Cempury, tradycyjne pieœni do¿ynkowe: „Plon niesiemy, plon” i „Panie Gospodarzu”.

Od prawej: pose³ Jaros³aw Gonciarz, wójt Joachim 
Bargiel, pose³ Piotr Pyzik i komendant KP w Knurowie
Janusz S³owiñski - w korowodzie do¿ynkowym.

So³tys Przyszowic Andrzej Gawlik przekazuje ma³¹
koronê so³tysowi Chudowa Józefowi Posi³kowi.

Na czele korowodu do¿ynkowego kroczy³a Orkiestra 
Dêta OSP Przyszowice, przygrywaj¹c, pod dyrekcj¹
Miros³awa Hajduka, do marszu.  

Senator RP Krystian Probierz chwali³ sobie mo¿liwoœæ
uczestniczenia w Do¿ynkach Gminy Giera³towice. 
Na zdjêciu w towarzystwie wójta Joachima Bargiela.

Pos³anka Krystyna Szumilas odwiedzi³a stoisko pañ 
z KGW w Giera³towicach i nie opar³a siê pokusie 
zakupów. By³y to lokalne przysmaki.

Stra¿acy ochotnicy z gminy Giera³towice odznaczeni Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi dla Województwa 
Œl¹skiego. Srebrn¹ odznakê otrzymali druhowie: Andrzej Gawlik, Henryk Karcz, Marian Morga³a i Antoni 
¯yme³ka. Z³ot¹ odznakê otrzyma³a jednostka OSP w Paniówkach. Odznaczonych oraz sztandar jednostki 
z Paniówek dekorowa³ Bronis³aw Karasek - radny Sejmiku Œl¹skiego. Wyró¿nionym gratulowali w³odarze
naszej gminy oraz starosta gliwicki Waldemar Dombek. 
 

Panie z KGW w Chudowie.
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Do¿ynki so³eckie w Paniówkach
8 wrzeœnia (tydzieñ po gminnych) 
w Paniówkach odby³y siê do¿ynki 
so³eckie. Trzeba przyznaæ, i¿ by³y 
bardzo okaza³e i klimatyczne. 

Œwiêto zainaugurowa³ przemarsz przez 
wieœ barwnego korowodu do¿ynko-
wego. Trasa wiod³a piêknie udekoro-
wan¹ ulic¹ Zwyciêstwa do koœcio³a 
pw. œw. Urbana.

   W korowodzie nie zabrak³o pocztów 
sztandarowych Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego oraz Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich z Paniówek. Mo¿na by³o 
podziwiaæ du¿¹ koronê do¿ynkow¹, 
mieszkañców w strojach ludowych, 
paradê maszyn rolniczych i humory-
styczne scenki z ¿ycia wsi, prezento-
wane na platformach. 

   Za tegoroczne plony dziêkowano 
Bogu podczas mszy œw. do¿ynkowej, 
odprawionej w koœciele parafialnym. 
Przewodzi³ jej ks. proboszcz Józef 
Œwierczek, koncelebrowali: o. Kalikst 
oraz ks. Sebastian Heliosz. Podczas 
nabo¿eñstwa poœwiêcony zosta³ wa¿ny 
symbol do¿ynek - okaza³y bochen 
chleba, który przed o³tarz przynieœli 
tegoroczni starostowie: Katarzyna 
i Marek Spyrowie z Paniówek. 

   Czêœæ oficjalna i zabawa odby³y siê 
w Parku Joanny, ulubionym miejscu 
spotkañ mieszkañców Paniówek. Ci 
z nich, którzy przyszli na Œwiêto 
Plonów, a by³o to grono bardzo liczne, 
oraz zaproszeni goœcie, zostali serde-
cznie powitani przez radnego Zyg-
munta Strzodê - reprezentanta Kó³ka 
Rolniczego w Paniówkach, które by³o 
g³ównym organizatorem do¿ynek. 
Wœród goœci znaleŸli siê m.in.: w³oda-
rze gminy Giera³towice - wójt Joachim 
Bargiel i przewodnicz¹cy RG Józef 
Buchczyk, pose³ na Sejm RP Piotr 

Pyzik, przewodnicz¹ca RG Pilchowice 
Agata Mosi¹dz-Kramorz, prezes Œl¹-
skiej Izby Rolniczej Roman W³odarz.  

  Do¿ynki so³eckie by³y okazj¹ do 
wspania³ej zabawy, ale te¿ i poznania 
historii Joanny von Schaffgotsch - fun-
datorki miejscowego koœcio³a, a to za 
spraw¹ wystawy poœwiêconej jej oso-
bie, której otwarcia dokonano w bu-
dynku parafialnym, w³aœnie w trakcie 
do¿ynek. O ¿yciu Joanny opowiada³a, 
oraz oprowadza³a po wystawie, Irena 
Twardoch - kustosz Muzeum w Rudzie 
Œl¹skiej.  

Do¿ynki Gminy Giera³towice 2018 

Najm³odsi mieli okazjê skorzystaæ z atrakcji ma³ego, 
lecz weso³ego miasteczka.

Blasku doda³y œwiêtu piêkne amazonki na rumakach
hodowanych w naszej gminie.

Stoisko GOK - tutaj mo¿na by³o artystycznie ozdobiæ 
buziê. Chêtnych nie brakowa³o. 

Radoœæ, wzruszenie, aplauz... Do¿ynkowym 
koncertom towarzyszy³y piêkne emocje.

Romantyczna sceneria sprzyja³a dobrej zabawie.
Do tañca gra³ zespó³ Duet Centrum.  

Baciary - do¿ynkowy koncert zespo³u z Podhala przyjêto wrêcz entuzjastycznie. 

Na koncercie Baciarów by³o ciasno, ale radoœnie! Publicznoœæ wype³ni³a niemal ca³¹ przestrzeñ pomiêdzy 
pa³acem a scen¹.  

Foto: Jerzy Miszczyk
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- Od rozpoczêcia okresu urlopowego 
odnotowaliœmy ponad 30 interwencji 
zwi¹zanych z zagro¿eniami wynikaj¹-
cymi z obecnoœci groŸnych owadów 
- informuj¹ stra¿acy miejscowej OSP. 
Buduj¹ one swoje gniazda w najmniej 
spodziewanych miejscach: w szczeli-
nach murów budynków, w pobli¿u stro-
pów a nawet w s³upkach bram wjazdo-
wych na teren posesji.

   Obecnoœæ nieproszonych goœci na 
posesji nie tylko powoduje dyskom-
fort mieszkañców ale stanowi tak¿e 
realne zagro¿enie.

   Osoby najbardziej uczulone na jad 
owadów mog¹ zgin¹æ zaledwie od 
jednego u¿¹dlenia. Równie¿ zdrowy 
cz³owiek jest stale nara¿ony na ból 
i wysokie niebezpieczeñstwo. By do-
znaæ krytycznych objawów wystarczy 
kilka lub kilkadziesi¹t u¿¹dleñ. Warto 
o tym pamiêtaæ, ¿e w wiêkszych gnia-
zdach mo¿e jednoczeœnie znajdowaæ 
siê od 150 do 300 owadów.

   Jak siê chroniæ? - Nie zbli¿aæ siê do 
rojów i kokonów, owady nie bêd¹ ata-
kowaæ, gdy nie bêd¹ czuæ zagro¿enia.

   Pamiêtajmy, ¿eby nie usuwaæ gniazd 
na w³asn¹ rêkê! Pozostawmy to profe-
sjonalnym firmom zajmuj¹cym siê 
usuwaniem szkodników lub zg³oœmy 
ten fakt do odpowiednich s³u¿b (po 
uprzednim zaopatrzeniu siê w œrodki 

owadobójcze). Zg³oszeñ mo¿na doko-
nywaæ pod numerem alarmowym: 
998 lub 112.

   Zdarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 
owadów najlepiej zg³aszaæ w godzi-
nach wieczornych ok. 18.00 - 19.00. 
Interwencja bêdzie wówczas skute-
czniejsza bowiem wtedy wykazuj¹ one 
najmniejsz¹ aktywnoœæ zlatuj¹c siê do 
roju co pozwala na skuteczne i szybkie 
ich zneutralizowanie.

Dlaczego Stra¿ Po¿arna do takich 
zdarzeñ uruchamia syreny alarmowe?

   Wraz z rozwojem techniki stra¿acy 
powinni mieæ dostêp do elektroni-
cznych systemów powiadamiania. 
Syreny moduluj¹ce sygna³y dŸwiêko-
we uruchamia dyspozytor z „Centrum 
Ratownictwa Gliwice”. Nie mamy 

wp³ywu na to kiedy zostan¹ one uru-
chomione i do jakiego zdarzenia zosta-
liœmy zaalarmowani. Nale¿y jedno-
czeœnie pamiêtaæ, i¿ syrena jest naj-
mniej zawodnym œrodkiem informacji, 
nie tylko dla stra¿aków, informuj¹c 
o koniecznoœci zbiórki w remizie pod-
czas alarmowania, ale równie¿ dla lud-
noœci w ramach „Systemu ostrzegania 
i alarmowania ludnoœci” o zagro¿e-
niach. 

   Reasumuj¹c, pomimo ci¹gle postê-
puj¹cego rozwoju techniki, syreny 
alarmowe s¹ sprawdzonym œrodkiem 
przekazu informacji o zagro¿eniach 
i z pewnoœci¹ nikt nie wykorzystuje ich 
potencja³u bez uzasadnienia.

Stra¿acy z OSP nie odpoczywali
Wakacje s¹ najczêœciej kojarzone 
z beztroskim okresem wypoczynku, 
niestety nie dla wszystkich...
Wraz z rozpoczêciem sezonu 
urlopowego stra¿acy z Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w Giera³towicach 
mieli pe³ne rêce roboty. 
Wielokrotnie w tym okresie 
interweniowali w trosce 
o bezpieczeñstwo mieszkañców, 
zmagaj¹c siê z zagro¿eniami ze 
strony owadów - os czy szerszeni.

Walcz¹ z ogniem, wod¹ i... niebezpiecznymi owadami

Jednostka OSP z Giera³towic posiada specjalistyczne kombinezony, chroni¹ce przed 
u¿¹dleniami, i co wa¿ne, dobrze wyszkolonych stra¿aków, którzy poradz¹ sobie 
z ka¿dym niechcianym gniazdem os czy szerszeni.

20 wrzeœnia seniorzy z Gminy 
Giera³towice po raz pierwszy 
Goœcili Monikê Pi¹tczak ze 
Œl¹skiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu oraz Marka Pazika 
z Rejonowego Pogotowia 
Ratunkowego z Sosnowca, którzy 
s¹ wieloletnimi ratownikami 
medycznymi. Spotkanie dotyczy³o 
tematyki ratowania ¿ycia i zdrowia. 

   Ratownicy przede wszystkim poka-
zali seniorom jak nale¿y w prawid³owy 
i skuteczny sposób wzywaæ Pogotowie 
Ratunkowe. Udzielili równie¿ informa-
cji i cennych wskazówek dotycz¹cych 
³añcuszka ¿ycia tj., oceny i zabezpie-
czenia miejsca zdarzenia, oceny stanu 
poszkodowanego, a tak¿e udzielenia 
pomocy osobie poszkodowanej. Po-
nadto wskazali kilka cennych infor-
macji, m.in. jak poradziæ sobie z osob¹ 
u której wyst¹pi padaczka, zawa³ serca, 
wstrz¹s czy udar. 

   Nasi goœcie szczególn¹ uwagê zwró-
cili na wizyty kontrolne u lekarzy. 
Prosili naszych seniorów aby nie bali 
siê tych wizyt i aby nie lekcewa¿yli 
zaleceñ i decyzji lekarzy, do których 
chodz¹. Podczas spotkania by³ równie¿ 
czas na pytania seniorów do ratowni-
ków medycznych. ¯adne z nich nie 
pozosta³o bez odpowiedzi. 

   Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³e-
cznej w Giera³towicach, Agnieszka 
Ka³u¿a, wrêczy³a wszystkim uczestni-
kom „Giera³towick¹ Kopertê ¯ycia” 
oraz omówi³a w jaki sposób wype³niæ 
kartê oraz w którym miejscu powinna 
ona byæ przechowywana. Na zakoñ-
czenie wrêczy³a goœciom upominki 
i podziêkowa³a za wk³ad i zaanga¿o-
wanie w spotkanie, tym bardziej, ¿e 
przeprowadzili szkolenie jako wolonta-
riusze. 

Tym razem pomys³odawczyni - i zara-
zem prowadz¹ca zajêcia - Dorota Bo-
czek, zaproponowa³a uczestniczkom 
odkrywanie tajników pirografii. Wypa-
lanie w drewnie to sztuka zdobnicza, 
dziêki której przy u¿yciu rozgrzanego 
rylca lub pirografu na drewnie, skórze 
b¹dŸ innym materiale powstaj¹ wzory. 

   Panie, po wybraniu szablonu i odry-
sowaniu wzoru na wyszlifowanym pla-
strze drewna, niezwykle ostro¿nie 
przyst¹pi³y do dalszej pracy. Po oko³o 
dwóch godzinach mo¿na by³o podzi-
wiaæ efekty pierwszych kroków w piro-
grafii.

  Zajêcia ze wzglêdu na bezpie-
czeñstwo i komfort pracy odby³y siê w 
kameralnym gronie.

12 wrzeœnia - po wakacyjnej przerwie - w Gminnym Oœrodku Kultury 
w Giera³towicach, w ramach pracowni Eko-Deko, odby³y siê warsztaty 
inauguruj¹ce nowy sezon.

Cuda wypalone w drewnie

Senior 
ratownikiem

/OPS/

Tomasz Skrzypczyk
OSP Giera³towice

/GOK/



Rol¹ samorz¹du nie jest wy³a-
nianie mistrzów olimpijskich, 
œwiata czy Europy. Jego zada-

niem jest przede wszystkim stwarzanie 
warunków dla mieszkañców chc¹cych 
aktywnie, a wiêc i zdrowo, spêdzaæ 
czas. 
   Oczywiœcie przy okazji wspieranie 
tych - zwi¹zków, klubów, stowarzyszeñ 
- którzy pasjê i talent æwicz¹cych staraj¹ 
siê doprowadzaæ do mistrzostwa. Nie 
bêdzie fa³szyw¹ skromnoœci¹ stwier-
dzenie, ¿e wspieranie rekreacyjnej 
i amatorskiej aktywnoœci w Gminie 
Giera³towice zbli¿a siê do zawodow-
stwa. Dowodów nie brakuje...
   Na ka¿dym, kto przeje¿d¿a tras¹ 
Gliwice - Miko³ów przez Paniówki spo-
re wra¿enie robi P³ywalnia Wodnik. 
A uznanie jeszcze roœnie po zajrzeniu do 
œrodka. Obiekt posiada 25-metrowy 
basen, co pozwala rozgrywaæ oficjalne 
zawody firmowane przez Polski Zwi¹-
zek P³ywacki. Jest te¿ mniejszy (12,5 m) 
basen dla dzieci, zje¿d¿alnia, obszerna 
wanna z solankami, grota solna i ko-
mora z biczami wodnymi. Na piêtrze 
budynku znajduje siê doskonale wypo-
sa¿ona si³ownia, w której fachowych 
porad æwicz¹cym udziela Eugeniusz 
Mehlich, wielokrotny mistrz i rekordzi-
sta œwiata w wyciskaniu sztangi le¿¹c.
   Dziêki Wodnikowi niemal wszyscy 
uczniowie (oprócz posiadaj¹cych prze-
ciwwskazania lekarskie) w Gminie Gie-
ra³towice uczestnicz¹ w zajêciach p³y-
wackich. Samorz¹d zadba³ o dowóz 
dzieci i m³odzie¿y na basen. 
  Prawdziwym sportowym œwiêtem 
sta³y siê cykliczne (dwa razy do roku) 
mistrzostwa gminy szkó³ podstawo-
wych i - dopóki istnia³y - gimnazjów 
o Puchar Wójta Gminy Giera³towice. To 
zawody wyj¹tkowe, przebiegaj¹ce we 
wspania³ej atmosferze. I wyj¹tkowo 
owocne, bowiem wielu ich uczestników 
potwierdzi³o póŸniej swoj¹ klasê sukce-
sami, m.in. mistrzostwem Polski junio-
rów, medalami i fina³ami na poziomie 
krajowym w rywalizacji m³odzie¿owej. 
   Œwietne warunki do szlifowania 
talentu maj¹ pasjonaci pi³ki no¿nej. We 
wszystkich so³ectwach dzia³aj¹ kluby, 
które zrzeszaj¹ wielu m³odych zawo-
dników. Daj¹ przy tym mo¿liwoœæ pod-
noszenia umiejêtnoœci dzieciom i nasto-
latkom, którzy niekoniecznie wi¹¿¹ 
przysz³oœæ z pi³karskim zawodow-
stwem, ale i dla amatorskiej przyje-
mnoœci nie szczêdz¹ si³ i chêci.
   Atutem naszych klubów jest baza 
treningowa. W ostatnim czasie za spra-
w¹ samorz¹du powsta³y piêkne sta-
diony w Przyszowicach i Chudowie. 
Obiekt w Przyszowicach zachwyca nie 
tylko muraw¹ (o jakiej ojcowie dzisiej-
szych zawodników mogli jedynie 
pomarzyæ!), ale te¿ mo¿liwoœci¹ gry po 
zmroku (bardzo dobre oœwietlenie) 
i trybunami krytymi z 420 miejscami 
siedz¹cymi. Jeœli wymieniæ te¿ pi³ko-
chwyty, system zraszania trawy, boksy 

Sport i rekreacja

Mistrzowie aktywnego stylu ¿ycia
Podobno „sport jest jak marchewka: ka¿dy lubi, ma³o kto uprawia”... Jeœli gdzieœ tak jest, to nie w Gminie 
Giera³towice. Nasi mieszkañcy chc¹ i potrafi¹ aktywnie spêdzaæ czas. I trzeba przyznaæ, ¿e za spraw¹ 
samorz¹du maj¹ ku temu bardzo dobre, a z roku na rok coraz lepsze, mo¿liwoœci.
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Mistrzowie dla mistrzów
Alicja Stachura (Jednoœæ Przyszowice)
 - trenerka i wychowawczyni wielu 
finalistów i mistrza Polski w p³ywaniu;
Adam Spiecha (Garda Giera³towice) - 
trener i wychowawca wielu mistrzów 
Polski i medalistów w boksie;
Eugeniusz Mehlich - instruktor 
trójboju si³owego w si³owni 
GOK Giera³towice.

Z³oci, srebrni i br¹zowi...
Choæ nie jest celem samorz¹du wychowanie 
zawodowców, to jednak mistrzów 
i sukcesów nie brakuje. Poni¿ej kilka 
przyk³adów z ostatnich miesiêcy:
- Tomasz Otworowski (boks, Garda) - 
zdobywca Pucharu Polski Juniorów;
- Remigiusz Skoczyñski (boks, Garda) - 
gwardyjski mistrz Polski juniorów i mistrz 
Polski kadetów;
- Izabela Rozkoszek (boks, Garda) - srebrna 
medalistka Pucharu Polski Kadetek;
- Mateusz Wuzik (boks, Garda) - br¹zowy 
medalista Pucharu Polski Juniorów;
- Jan Kroszka (wspinaczka, GTW Gliwice) 
z Giera³towic - zdobywca 2 miejsca na 
zawodach Pucharu Europy 2017 w Bolonii 
i 5 miejsca w rankingu Pucharu Europy we 
wspinaczce na czas; 
- Alicja Idzikowska (p³ywanie, Sikret 
Gliwice) z Giera³towic - mistrzyni Polski 
juniorów na 50 m stylem grzbietowym;
- Jakub Kalkan (p³ywanie, Jednoœæ) - mistrz 
Polski juniorów m³odszych na 400 m 
i wicemistrz Polski na 1500 m kraulem;
- Oliwier Nowok (sporty walki) z Giera³towic 
- br¹zowy medalista Pucharu Œwiata w ju-
jitsu, podwójny mistrz Polski w ju-jitsu (kat. 
do 41 kg) w stylach ne-waza i ne-waza nogi, 
zdobywca Pucharu Europy w kategorii U15, 
- Martyna Ratka z Giera³towic - mistrzyni 
Polski juniorek w wyciskaniu sztangi;
- Micha³ Szczecina - dru¿ynowy wicemistrz 
Europy w skacie.
- Dru¿yna Jednoœci Przyszowice w skacie
(Janusz Papkala, Krzysztof Pilny, Micha³ 
Szczecina i Piotr Pacholczyk) - br¹zowi 
medaliœci Dru¿ynowych Mistrzostw Polski.

dla zawodników, sêdziów i wydzielone 
dla kibiców goœci, to widaæ, jak wiele 
energii i œrodków w³o¿ono, by stworzyæ 
nowoczesny i funkcjonalny obiekt na 
miarê XXI wieku.
   Podobnie jest w Chudowie. Tutaj 
æwicz¹cy otrzymuj¹ (dos³ownie na 
dniach) do dyspozycji znakomicie 
utrzymane boisko z systemem zraszania 
trawy, pi³kochwyty, boksy dla dru¿yn 
i sêdziów. Dwie kryte trybuny pomie-
szcz¹ æwieræ tysi¹ca kibiców. Zmotory-
zowanym s³u¿y pobliski parking, a ro-
werzyœci mog¹ na czas meczu czy tre-
ningu bezpiecznie przechowaæ swoje 
pojazdy pod krytymi wiatami.
   Piêkne - wieloletnie i obfituj¹ce 
w osi¹gniêcia - tradycje polskiego piê-
œciarstwa kontynuuje Garda Giera³to-
wice. M³odzi zawodnicy trenuj¹ w hali 
przy boisku LKS 35 Giera³towice. Choæ 

boks to nie³atwa i wymagaj¹ca hartu 
ducha (bo si³a nie wystarcza) dyscy-
plina, to jednak umiejêtna praca tre-
nerów przynosi owoce - liczne sukcesy 
na arenach regionalnych i krajowych. 
Z pewnoœci¹ ma w tym swój udzia³ 
samorz¹d Gminy Giera³towice, który 
wspiera dzia³alnoœæ klubu dotuj¹c 
zadania publiczne realizowane przez 
Gardê. W tym roku by³o to „Prowa-
dzenie zajêæ sportowych dotycz¹cych 
boksu dla dzieci i m³odzie¿y” oraz 
projekt pt. „Z dala od na³ogów poprzez 
sportowy tryb ¿ycia”. Podobnie by³o 
w 2017 roku. Wówczas gmina wspar³a 
te¿ organizacjê (poprzez tzw. Ma³y 
grant) IV Memoria³u im. Tadeusza 
£ady.
   - A œcianka wspinaczkowa? - ktoœ 
zapyta. Racja, nie mo¿na pomin¹æ i tego 
obiektu w goœcinnych murach giera³to-

wickiej szko³y. Choæ wspinaczka zy-
skuje na popularnoœci, nadal stosun-
kowo niewiele placówek oœwiatowych 
mo¿e pochwaliæ siê odpowiednimi 
warunkami do æwiczeñ. Szko³a w Gie-
ra³towicach od kilkunastu lat nale¿y do 
tego elitarnego grona. Co wiêcej, to 
w³aœnie st¹d wywodz¹ siê kilku i nasto-
letni medaliœci rozlicznych zawodów 
ró¿nej rangi. Ich sukcesy wykuwa³y siê 
w klubie „W Skale” pod okiem znako-
mitego alpinisty Jacka Czecha - 
mistrza Polski w skialpinizmie i by³ego 
selekcjonera kadry Polski w narciar-
stwie wysokogórskim. I w tym przy-
padku samorz¹d gminy te¿ dorzuci³ 
swoje „trzy grosze”. A w³aœciwie du¿o, 
du¿o wiêcej, buduj¹c œciankê wspina-
czkow¹ i wielokrotnie wspieraj¹c finan-
sowo ró¿ne zawody i przedsiêwziêcia w 
tej dyscyplinie.
   Wrêcz nietaktem by³oby nie wspo-
mnieæ o „skacie”, tak popularnej na 
Œl¹sku grze. Wœród wielu jej pasjo-
natów wyró¿nia siê sekcja skata Jedno-
œci 32 Przyszowice.
  Korzyœci z inwestowania w infra-
strukturê maj¹ te¿ indywidualni ama-
torzy zdrowego stylu ¿ycia. Mowa 
o rowerzystach i biegaczach. Remonto-
wane drogi i chodniki, a tak¿e budo-
wane œcie¿ki rowerowe, u³atwiaj¹ im 

Ci¹g dalszy obok

Stadion w Przyszowicach  posiada kryte trybuny mog¹ce pomieœciæ ponad 420 kibiców.

Basen WODNIK w Paniówkach

Obiekty sportowe przy ZSP w Przyszowicach 

Plac zabaw przy ZSP w Giera³towicach. 



8 wrzeœnia pod zamkiem w Chudowie 
rozegrano XV edycjê Biegu Do¿ynko-
wego o Puchar Wójta Gminy Giera³to-
wice. Trofeum to zdobyli zwyciêzcy 
biegów g³ównych (na dystansie oko³o 
4400 m) - w konkurencji kobiet, przy-
szowiczanka Betina Bursy (nauczy-
cielka wychowania fizycznego w ZSP 
w Paniówkach), natomiast wœród mê-
¿czyzn - Aleksander Ziêba, 23-letni 
biegacz ze Strzy¿owic ko³o Bêdzina. 

   Odby³y siê równie¿ biegi z udzia³em 
dzieci w wieku szkolnym a nawet 
przedszkolnym. W tych konkurencjach 
dystans do przebiegniêcia dopasowany 
by³ do wieku uczestników. Wyniki pu-
blikujemy obok.

   Nowoœci¹ w tegorocznej edycji im-
prezy by³o umieszczenie w jej progra-
mie wyœcigów na rowerach terenowych 

MTB. Trasa, podobnie jak w biegach, 
wiod³a przez malownicze œcie¿ki i ³¹ki 
wokó³ zamku. 

   Zawody zorganizowali wspólnymi 
si³ami: Gmina i GOK w Giera³to-

wicach, ZSP w Paniówkach i ZSP 
w Chudowie. G³ównym koordynato-
rem i spikerem zawodów by³ Jaros³aw 
Prokop - nauczyciel WF w ZSP 
w Paniówkach.  

Puchar Wójta Gminy w Biegach
dla Betiny Bursy i Aleksandra Ziêby

Rowery 

Rocznik 2009 i m³odsi
Dziewczêta: 1. Lilianna Wilczek, 
2. Amelia Morga³a, 3. Hanna Gruszczyk.
Ch³opcy: 1. Szymon Romañski, 
2. Nikodem Kuzaj-Mañko, 
3. Maciej Augustowski.

Rocznik 2008-2006
Dziewczêta: 1. Oliwia Puc, 
2. Kaja Pietras. 
Ch³opcy: 1. Kacper Hanszik, 
2. Zygmunt Augustowski, 
3. Jacek Moœ.

Rocznik 2003-2005
Dziewczêta: 1. Martyna Gruszczyk, 
2. Oliwia Nowo¿ycka, 3. Emilia Kampa.
Ch³opcy: 1. Micha³ Kowol,, 

Bieg g³ówny kobiet:
1. Betina Bursy, 
2. Natalia Mleczek, 3. Adrianna Bia³ek.
Bieg g³ówny mê¿czyzn:
1. Aleksander Ziêba, 
2. Filip Lamla, 3. Andrzej Zaczyk.

Rocznik 2009 i m³odsi
Dziewczêta: 1. Zuzanna Go³y, 
2. Maja Cajza, 3. Lena Bachorska.
Ch³opcy: 1. Jakub Lubas, 
2. Bart³omiej Macha, 3. Micha³ Wypiór. 

Rocznik 2008-2006
Dziewczêta: 1. Oliwia Michalak, 
2. Zuzanna Szolc, 3. Hanna Zaczych.
Ch³opcy: 1. Adam Geisler, 
2. Filip Augustowski, 
3. Zygmunt Augustowski.

Rocznik 2003-2005
Dziewczêta: 1. Natalia Mleczek, 
2. Emilia Kampa, 3. Oliwia Nowo¿ycka.
Ch³opcy: 1. Kacper Geisler, 
2. Pawe³ Koniczek, 3. Maksymilian Konczelski. 

Chcesz poprawiæ kondycjê, 
samopoczucie, sylwetkê, 

zadbaæ o zdrowie lub po prostu 
- zrobiæ coœ dla siebie!?

Rozpocznij z nami 
swoj¹ przygodê z Fitnessem!

Proponujemy zajêcia o umiarkowanej 
intensywnoœci, w trakcie których zmêczysz siê 

ale poczujesz te¿ satysfakcjê.

.

.

GMINNY OŒRODEK KULTURY 
W GIERA£TOWICACH

Informacje pod nr. telefonu: 32 301 15 12

Mistrzowie aktywnego stylu ¿ycia
oddawanie siê swojemu hobby. Za do-
bitne tego œwiadectwo mo¿e pos³u¿yæ 
ulica Stachury ³¹cz¹ca centrum Giera³-
towic z ulic¹ Topolow¹ w Chudowie, 
która po gruntownej przebudowie sta³a 
siê ulubionym traktem do przeja¿d¿ek 
i przebie¿ek dla wielu aktywnych 
mieszkañców.

   Szczup³oœæ ³amów nie pozwala na 
obszerne opisanie wszystkich poczy-
nañ samorz¹du, które maj¹ wp³yw na 
stan sportu i rekreacji w gminie. Na 
wspó³pracê zawsze mog¹ liczyæ gmin-
ne kluby - LKS Gwiazda Chudów, LKS 
35 Giera³towice, LKS Tempo Paniówki 
i LKS Jednoœæ 32 Przyszowice. 

   Nie wszystkie dzia³ania samorz¹du s¹ 
tak medialnie widowiskowe, jak budo-
wa stadionów i hali. Trudno bowiem do 
takich zaliczyæ np. „pracê organiczn¹” 
w³o¿on¹ w edukacjê i szkolnictwo, 
a jednak nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e 
wysoki poziom nauczania, tak¿e na 
zajêciach w-f, ma prze³o¿enie na rozwój 
psychofizyczny dzieci i m³o-dzie¿y. 
Samorz¹d na ró¿ne sposoby - finan-
sowo, logistycznie i organizacyjnie - 
wspomaga rozmaite inicjatywy i przed-
siêwziêcia dobrze przys³uguj¹ce siê 
kulturze fizycznej. Nale¿¹ do nich 
liczne zawody sportowe (m.in. w skacie 
sportowym, szachach, a nawet gry 
„w tysi¹ca”), rajdy rowerowe, pi³kar-

skie turnieje oldbojów czy imprezy 
integracyjne.

   Ka¿da inicjatywa s³u¿¹ca sportowi 
i rekreacji mo¿e liczyæ na rozwa¿enie. 
Nawet tak spektakularna jak... Tour de 
Pologne. Oto bowiem dziêki staraniom 
w³adz gminy ju¿ drugi rok z rzêdu przez 
Giera³towice i Przyszowice wiod³a trasa 
tego wyj¹tkowo popularnego wyœcigu. 
Setki, a mo¿e i tysi¹ce, mieszkañców 
Gminy Giera³towice zebra³o siê wzd³u¿ 
trasy „naszego” etapu, by pokibicowaæ 
znakomitym kolarzom, a przy okazji 
œwietnie siê bawiæ. Taki udzia³ w presti-
¿owym przedsiêwziêciu okaza³ siê 
efektown¹ promocj¹ gminy w kraju i za 
granic¹.

   Ten niebagatelny wk³ad samorz¹du 
w rozwój rekreacji i sportu jest nie tylko 
dostrzegany, ale i doceniany. Zarówno 
przez mieszkañców, jak i obserwatorów 
z zewn¹trz. Przyk³adem uroczystoœæ, 
która odby³a siê 9 czerwca na Jasnej 
Górze w Czêstochowie. Tego dnia wójt 
Joachim Bargiel by³ adresatem gratu-
lacji i powinszowañ, a tak¿e s³ów uzna-
nia, za wk³ad w rozwój m³odych sporto-
wców. Specjalne wyró¿nienie za doko-
nania w tym wzglêdzie przyzna³o wój-
towi Stowarzyszenie Sportowe Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

   - Najwiêksz¹ wartoœci¹ naszej gminy 
s¹ jej mieszkañcy - czêsto powtarza wójt 

Bargiel, podkreœlaj¹c, ¿e w sferze sportu 
szczególne znacznie ma szeroko pojêta 
„gra zespo³owa”. Bywaj¹c na turniejach 
i zawodach, gratuluj¹c zwyciêzcom 
i organizatorom, nie kryje szacunku 
i podziwu dla spo³eczników, którzy 
stoj¹ za tymi inicjatywami. A ludzi 
z pasj¹ w Gminie Giera³towice nie 
brakuje...

Bogus³aw Wilk

Wyniki rywalizacji w biegach 

Betina Bursy i Aleksander Ziêba

Wœród uczestników zawodów rozlosowano oko³o 
stu nagród ufundowanych przez sponsorów.,

/JM/

Œcianka wspinaczkowa w ZSP w Giera³towicach
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Od 5 lat prowadzimy Stacjê Kontroli 
Pojazdów, w której dokonujemy 
Przegl¹dów rejestracyjnych do 3,5 t.
 

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

Godziny otwarcia stacji

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

elektrycznych  zawieszenia
naprawy bie¿¹ce oraz serwis ogumienia. 

˜ ˜

˜

uk³adów 
. Polecamy 

Przegl¹dy rejestracyjne

Warsztat samochodowy

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

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

Niezwykle mi³o nam poinformowaæ, ¿e Klub Sportowy 
„Garda” Giera³towice zwyciê¿y³ w swojej kategorii i otrzyma³ 
tytu³ „Marka Œl¹skie” 2018. Uhonorowanie laureatów odby³o 
siê 1 wrzeœnia  na terenie obiektu widowiskowo-sportowego 
„Arena Gliwice” podczas 24. Gali Regionalnej Izby 
Przemys³owo-Handlowej w Gliwicach.

Garda zwyciê¿a 
nie tylko w ringu

To by³a ju¿ IX edycja tego presti¿owego 
konkursu organizowanego przez RIPH 
w Gliwicach. Jego wspó³organizatorem 
jest Marsza³ek Województwa Œl¹-
skiego. 

   Nagroda „Marka-Œl¹skie” jest po-
dziêkowaniem za aktywne oraz odpo-
wiedzialne spo³ecznie postêpowanie, 
które przyczynia siê do tworzenia roz-
poznawalnej marki województwa. 
Przyznawana jest w 14 kategoriach. 
W kategorii „Sport” nagrod¹ uhono-
rowano GARDÊ Giera³towice. Na-
grodê Super Marka Œl¹skie przyznano 
Politechnice Œl¹skiej.

/-/

Mieszkaniec naszej gminy 
Oliwier Nowok przyzwyczai³ 
nas ju¿ do tego, ¿e potrafi 
zwyciê¿aæ na najbardziej 
presti¿owych zawodach nie 
tylko krajowych ale równie¿ 
miêdzynarodowych. 

W dniach 20-23 wrzeœnia podczas 
odbywaj¹cego siê w Atenach Pucha-
ru Œwiata Juniorów (U-15) w Ju-Jitsu,  
prowadzonych systemem NeWaza, 
w swojej kategorii wagowej (41kg) 
Oliwier Nowok zaj¹³ 3 miejsce 
i zdoby³ br¹zowy medal. Natomiast 
walcz¹c w systemie Fighting by³ 
siódmy. 

Oliwier nie zwalnia tempa!
Ateny - III miejsce w Pucharze Œwiata

Oliwier Nowok - drugi od prawej - z medalistami Pucharu Œwiata w kat. 41 kg.

Podwójne srebro dla Izy
Dwa niezwykle udane starty zaliczy³a we wrzeœniu zawodniczka KS GardaGiera³towice, 
Izabela Rozkoszek - z obu przywioz³a srebrne medale i tytu³y wicemistrzowskie.

W Miêdzynarodowych Mistrzostwach 
Œl¹ska Kobiet w boksie, które odby-
wa³y siê w Gliwicach w dniach 10-15 
wrzeœnia, wystartowa³y reprezentantki 
a¿ 16 krajów. W fina³owej walce tej pre-
sti¿owej imprezy w grupie kadetek, 
Rozkoszek skrzy¿owa³a rêkawice z ak-
tualn¹ mistrzyni¹ Indii Sandeep Kaur. 
Po bardzo dobrej walce zwyciê¿y³a bar-
dziej doœwiadczona Hinduska. - Dla Izy 
start w tym turnieju by³ ogromnym 
prze¿yciem i wielkim doœwiadczeniem. 
Trafiaj¹c do fina³u tego bardzo mocno 
obsadzonego turnieju Iza udowodni³a, 

¿e nale¿y do czo³ówki krajowej w swojej 
kategorii wiekowej - poinformowa³ nas 
jej trener, Adam Spiecha.

   Zaledwie tydzieñ póŸniej w Gru-
dzi¹dzu odby³ siê Puchar Polski Ka-
detek i Kadetów w boksie olimpij-
skim. Na starcie stanê³o 170 zawodni-
czek i zawodników z 16 okrêgów bok-
serskich z ca³ej Polski. 
Równie¿ w tych zawodach Iza zamel-
dowa³a siê w finale, ulegaj¹c jedynie 
dwukrotnej Mistrzyni Polski Karolinie 
Ampulskiej.

Warto dodaæ, i¿ w drodze do fina³u Iza 
wygra³a dwa pojedynki ju¿ w drugiej 
rundzie, pokonuj¹c przeciwniczki 
przez RSC.

/PR/

Iza z trenerem Adamem Spiech¹.

Na Gali Gardê reprezentowa³ trener Adam 
Spiecha i to on odebra³ wyró¿nienie dla klubu. 

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2018/2019

Liga okrêgowa, gr. Katowice II 

Klub

  10. KS 94 Rachowice

  16. Przysz³oœæ Ciochowice

  15. Naprzód Rydu³towy

  3. Piast II Gliwice

  13. Czarni Pyskowice

  4. Jednoœæ 32 Przyszowice

  11. Zameczek Czernica

  12. Naprzód Lipiny

  7. Pierwszy Chwa³owice 

  5. Soœnica Gliwice

  9. Orze³ Mokre

  1. Unia Ksi¹¿enice

  8. MKS Czerwionka 

  14. ROW 1964 II Rybnik 

6. Têcza Wielowieœ

2. Rymer Rybnik
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Pi³ka no¿na

Po ostatniej kolejce spotkañ (29-30 wrzeœnia) 
dru¿yny pi³karskie z naszej gminy zajmuj¹ 
4. miejsca w swoich grupach: Jednoœæ 
Przyszowice w lidze okrêgowej, Gwiazda 
Chudów w Kl. A (9 spotkañ - 18 pkt.) i Tempo 
Paniówki w kl. B (7 spotkañ - 14 pkt.).
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