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· W Sylwestra, 31 grudnia br.,
kasa Urzêdu Gminy Giera³towice,
przy ul. Ks. Roboty 48, bêdzie
czynna w godzinach: 7.30 - 10.00.
W tym dniu bêdzie mo¿na dokonywaæ wp³at wy³¹cznie gotówk¹, nie
bêdzie mo¿liwoœci p³atnoœci kart¹
p³atnicz¹.
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Tym razem bêdzie
Fina³ z atrakcjami!
13 stycznia rusza 27. Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. W naszej gminie towarzyszyæ mu
bêd¹ liczne atrakcje. Piszemy o nich poni¿ej.

Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Magda Anio³

Koncert charytatywny
dla mieszkanek naszej gminy

6 stycznia zespó³ Uskrzydleni
i przyjaciele zagraj¹
IV Koncert Charytatywny.
Tym razem dla Nikoliny
i Kingi - dziewczynek
· Na basenie WODNIK od godz. 9.00 do 16.00 bêdzie mo¿na spróbowaæ
z naszej gminy dotkniêtych
swoich si³ w nurkowaniu ze sprzêtem specjalistycznym - pod opiek¹
powa¿nymi chorobami.
instruktorów. Minimalny wiek nurka - 10 lat. By skorzystaæ, wystarczy
wrzuciæ do puszki WOŒP dowoln¹ kwotê. Osoby niepe³noletnie mog¹
Potrzebne s¹ œrodki na ich
nurkowaæ wy³¹cznie za pisemn¹ zgod¹ rodziców b¹dŸ opiekunów.
leczenie i rehabilitacjê.
IMPREZY w SZTABIE WOŒP - budynek szko³y w Giera³towicach
Warto przyjœæ i wesprzeæ
· Godz. 16.00 otwarcie kiermaszu, a na nim bêdzie mo¿na nabyæ rêkodzie³o potrzebuj¹cych.
wykonane przez wolontariuszy, s³odkoœci z cukierni Czech oraz miejscowe
Zachêcamy!
przysmaki przygotowane przez panie z KGW w Giera³towicach.

Rozpoczêcie o godz. 17.15, w koœciele
Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Giera³towicach.
Razem z Uskrzydlonymi wyst¹pi¹:
Anna Pieszka - solistka, zespó³ Time,
orkiestra OSP z Przyszowic. Gwiazd¹
wieczoru bêdzie Magda Anio³ - od lat
zwi¹zana z polsk¹ scen¹ chrzeœcijañsk¹, wykonawczyni wielu utworów
o tematyce religijnej, m.in. piosenki
roratniej 2018.
Konferansjerami koncertu bêd¹: Julia
Wiêcko i Tomasz Ro¿ek - znany
z telewizji dziennikarz naukowy.
/JM/

· Godz. 17.00 - zabawa dla najm³odszych. W programie: przedstawienia,
piosenki, skecze oraz pokaz mody dla m³odych mam, przygotowany przez
firmê Silk&milk. Bêdzie te¿ szkolenie z ratownictwa medycznego (!) i prezentacja przygotowana przez stra¿aków z OSP Giera³towice.
· Godz. 19.30 - loteria fantowa. Los - 10 z³. Wœród nagród m.in.: karnety na
Wodnika, si³owniê Spartan, voucher na nurkowanie w kamienio³omie w Jaworznie, wejœciówki na Aqua Spa w Paniówkach. Ca³y dochód z loterii
i imprez przeznaczony zostanie na WOŒP.
· O godz. 20.00 sprzed sztabu wypuszczone zostanie œwiate³ko do nieba
- 27 lampionów. Bêdzie to akcent fina³owy WOŒP - 2019, którego celem jest
zakup nowoczesnego sprzêtu medycznego dla specjalistycznych szpitali
dzieciêcych.
Reklama

/Opr. JM, Ÿród³o: Jadwiga Gieniusz - Sztab WOŒP w Giera³towicach/

W organizacjê tegorocznego Fina³u WOŒP zaanga¿owa³o siê wielu mieszkañców
gminy, organizacji oraz firm - wymienimy je w materiale podsumowuj¹cym. Patronat
nad wydarzeniem obj¹³ Leszek ¯oga³a - Wójt Gminy Giera³towice.

kulturalnych i sportowych
Paniówki - Orszak Trzech Króli
6 stycznia warto przyjechaæ do
Paniówek i wzi¹æ udzia³ w czwartym
ju¿ Orszaku Trzech Króli. Zbiórka
uczestników o godz. 15.15 na ulicy
Zwyciêstwa (przy restauracji Verona).
Mile widziane bêd¹ wszelkie ozdoby
zwi¹zane z tym œwiêtem, na przyk³ad
korony czy po prostu zwyk³e lampiony,
dodaj¹ce blasku orszakowi.
Wymarsz uczestników do Parku
Joanny o godz. 15.30. Na miejscu Trzej
Królowie pok³oni¹ siê Dzieci¹tku.
Bêdzie te¿ okazja do wspólnego œpiewania kolêd przy stajence i prze¿ywania tego wyj¹tkowego œwiêta pod
styczniowym niebem. Na zziêbniêtych
bêd¹ czeka³y gor¹ce napoje i kie³baski
z ro¿na. Dla dzieci przygotowano niespodzianki! Na orszak zapraszaj¹: Rada
So³ecka i Rada Parafialna z Paniówek.

„DRACH” w Œl¹skim
8 stycznia Autobus Teatralny GOK
wyrusza do Teatru Œl¹skiego w Katowicach. Na inauguracjê sezonu 2019
proponujemy „Dracha” - spektakl zrealizowany na podstawie powieœci
Szczepana Twardocha, pisarza niemal
zza naszej miedzy (mieszka w Pilchowicach), znanego i jak¿e cenionego.
Za tê powieœæ w roku 2015 pisarz
otrzyma³ Nagrodê Fundacji im. Koœcielskich. Znalaz³a siê ona tak¿e
w finale Nagrody Literackiej Nike.
„Drach” to historia dwóch rodzin œl¹skich. Akcja toczy siê od 1906 do 2014
roku, g³ównie na terenach pomiêdzy
Gliwicami a Rybnikiem.
Zapraszamy do teatru. Wyjazd ok. godz.
17.45. Cena 42 z³ - w tym bilet i transport. Zapisy pod nr. tel. 32 301 15 11.
Iloœæ miejsc ograniczona.

Cecylia zaprasza
13 stycznia Chór Mieszany Cecylia
z Paniówek wraz z GOK w Giera³towicach, zapraszaj¹ na coroczny Koncert
Kolêd i Pastora³ek, który rozpocznie siê
o godz. 15:00 w koœciele pw. œw. Urbana
w Paniówkach. Wyst¹pi¹ m.in. zaproszeni goœcie: Chór Mieszany Stonawa
z Czech, organiœci z Paniówek i Przyszowic oraz soliœci. Koncert bêdzie okazj¹ do rozpoczêcia jubileuszu 35-lecia
powstania Chóru Cecylia.

Zrób to ze mn¹ mamo, tato ...
16 stycznia o godz. 17:00, w Œwietlicy
GOK w Chudowie przy ul. Szkolnej 72,
odbêd¹ siê kolejne warsztaty z serii:
Zrób to ze mn¹ mamo, tato... Uczestnicy bêd¹ mogli w³asnorêcznie
przygotowaæ kartki z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Babci i Dziadka.
W zwi¹zku z tym na zajêciach mile
widziani bêd¹ rodzice z dzieæmi i m³odzie¿. Cena 5 z³ (dziecko-opiekun gratis, m³odzie¿), zapisy pod nr telefonu:
32 30 11 511. Iloœæ miejsc ograniczona!

Koncert Kolêd w Chudowie
20 stycznia o godzinie 14:30 w koœciele
N.M.P. Królowej Anio³ów w Chudowie odbêdzie siê Koncert Kolêd. Wyst¹pi¹: Chór Bel Canto z Chudowa,
Chór S³owik z Przyszowic, Orkiestra
Dêta OSP w Przyszowicach oraz Zespó³
Czwartkowy i chór dzieciêcy ze SP
w Chudowie, a na saksofonie zagra Kamila Kania. Serdecznie zapraszamy!
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Sesje Rady Gminy Giera³towice
Rada podzieli³a obowi¹zki i stanowiska, zatwierdzi³a obni¿enie
podatków od œrodków transportowych
II sesja RG Giera³towice
28 listopada, tydzieñ po sesji
inauguracyjnej, Rada Gminy
zebra³a siê ponownie na tzw. sesji
organizacyjnej, by podj¹æ decyzje
personalne w sprawie obsady
wa¿nych stanowisk. Wybór
wiceprzewodnicz¹cych Rady,
powo³anie komisji sta³ych
i wybór przewodnicz¹cych tych
komisji, pozwoli³y naszym rajcom
na rozpoczêcie pracy w okresie
pomiêdzy sesjami.
Obrady toczy³y siê w sali
konferencyjnej gminnego ratusza,
kierowa³ nimi Pawe³ Szary
- przewodnicz¹cy Rady Gminy.
Radni B³aszczyk i Smorz - wiceprzewodnicz¹cymi RG

Wiceprzewodnicz¹cy RG Wiceprzewodnicz¹cy RG
Marek B³aszczsyk
Damian Smorz

Na wiceprzewodnicz¹cych Rady
Gminy zg³oszono jedynie dwie kandydatury: Marka B³aszczyka z Przyszowic
i Damiana Smorza z Paniówek. I to oni
zostali wybrani na te stanowiska g³osami wiêkszoœci. W g³osowaniu tajnym
ka¿dy z nich uzyska³ poparcie 9 radnych, przy 5 g³osach przeciwnych.
Rada ustali³a tak¿e sk³ad osobowy
komisji sta³ych oraz wybra³a ich przewodnicz¹cych. Pakiet uchwa³ w tych
sprawach podjêto jednomyœlnie, g³osami 14 radnych obecnych na sesji.
Przewodnicz¹cymi poszczególnych
komisji zostali radni: Robert Szczudlak
(Komisja Rewizyjna), Marek B³aszczyk (Komisja Bud¿etu i Planowania),
Szo³tysek (Komisja
NazwiskoPawe³
i imiê radnego
Kultury, Oœwiaty, Zdrowia i Sportu),
Micha³ Botor (Komisja Rolnictwa,
Ochrony Œrodowiska i Zagospodarowania Przestrzennego), Krzysztof
Tomaszek (Komisja Samorz¹du, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porz¹dku) oraz Piotr Dra¿yk, który przewodzi
dwóm komisjom - Górnictwa, a tak¿e
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

wynagrodzenia wójta Leszka ¯oga³y na
4700 z³, dodatku funkcyjnego na 1900
z³ i dodatku specjalnego 2640 z³.
Przed g³osowaniem w tej sprawie,
radny Józef Buchczyk z³o¿y³ wniosek
z propozycj¹ obni¿enia zasadniczego
wynagrodzenia wójta do 4200 z³. Przyznanie maksymalnego pu³apu wynagrodzenia sprawi, i¿ „nie bêdzie motywacji
do dalszych podwy¿ek” - argumentowa³ radny. Teza ta spotka³a siê z ripost¹
radnego Roberta Szczudlaka - Motywowanie wójta poprzez obni¿enie mu
wynagrodzenia? To trochê niepowa¿nie
brzmi.
Z kolei wniosek o utrzymanie maksymalnej wysokoœci wynagrodzenia zasadniczego z³o¿y³ radny Marek B³aszczyk. Podkreœli³ m.in., ¿e nowemu
wójtowi zaufali wyborcy, a jego wynagrodzenie bêdzie i tak znacznie ni¿sze
od tego, jakie otrzymywa³ poprzedni
wójt. Wniosek ten przyjêty zosta³ wiêkszoœci¹ g³osów.
Rada jednog³oœnie podjê³a tak¿e
uchwa³ê w sprawie z³o¿enia wniosku
o likwidacjê Komunikacyjnego Zwi¹zku Komunalnego GOP w Katowicach.
Nale¿y wyjaœniæ, ¿e od 1 stycznia 2019
r. obowi¹zki KZK GOP przejmie Metropolia Górnoœl¹sko-Zag³êbiowska.

Sesyjne nowoœci
Teraz sesje Rady Gminy Giera³towice mo¿na ogl¹daæ nie wychodz¹c
z domu, b¹dŸ niemal z dowolnego miejsca na globie. To za spraw¹ transmisji na
¿ywo, emitowanej na kanale YouTube.
Dostêpne s¹ równie¿ archiwalne
nagrania sesji. Link do nich znajduje siê
na stronie Urzêdu Gminy Giera³towice.
Sesje odbywaj¹ siê bez udzia³u kierowników referatów Urzêdu Gminy. Sytuacjê tê wyjaœni³ wójt Leszek ¯oga³a.
Pobyt pracowników na posiedzeniach
Rady nie zawsze by³ uzasadniony i odbywa³ siê w ramach godzin nadliczbowych, które póŸniej przys³ugiwa³y
im do wykorzystania, kosztem czasu
pracy w Urzêdzie. Teraz urzêdnicy bêd¹
uczestniczyli w sesjach tylko w sytuacjach uzasadnionych.

III sesja RG Giera³towice
Trzecie posiedzenie Rady odby³o siê
12 grudnia w sali konferencyjnej
gminnego ratusza i by³o niezwykle
istotne dla przedsiêbiorców
dzia³aj¹cych w naszej gminie.
Rada podjê³a bowiem uchwa³ê
wniesion¹ przez wójta, a dotycz¹c¹
podatków lokalnych. Obradami
kierowa³ Pawe³ Szary przewodnicz¹cy RG Giera³towice.
Obni¿ono stawki podatku od œrodków
transportowych
Podjêcie uchwa³y w sprawie stawek
podatku od œrodków transportowych to
dobra wiadomoœæ dla przedsiêbiorców
dzia³aj¹cych w naszej gminie. Nowe
stawki s¹ znacznie ni¿sze od dotychczasowych. Ich wysokoœæ podamy
w styczniu, gdy uchwa³a wejdzie ju¿
w ¿ycie.
Obni¿enie stawek jest zachêt¹ dla firm
transportowych do zak³adania na terenie gminy Giera³towice swoich siedzib
lub oddzia³ów. Zmniejszy tak¿e obci¹¿enia podatkowe przedsiêbiorców ju¿
u nas dzia³aj¹cych.
W czasie obrad rozpatrzono i podjêto
jednog³oœnie 11 uchwa³. Miêdzy innymi w sprawie wniesienia udzia³u
w formie wk³adu pieniê¿nego do PGK
Sp. z o.o. w Przyszowicach. Gmina
dokapitalizuje swoje przedsiêbiorstwo
kwot¹ 330 tys. z³. Pomo¿e to zachowaæ
jego p³ynnoœæ finansow¹.
Cztery uchwa³y dotyczy³y zwo³ania
zebrañ wiejskich (we wszystkich miejscowoœciach naszej gminy), w trakcie
których wybierani bêd¹ so³tysi i Rady
So³eckie na kadencjê 2019-2022.
A oto terminy i miejsca zebrañ wiejskich:
Chudów - 15 stycznia o godz. 17.00
w remizie OSP Chudów.
Giera³towice - 8 stycznia
o godz. 17.00 w auli budynku szko³y.
Paniówki - 14 stycznia o godz. 17.00
w budynku miejscowej szko³y.
Przyszowice - 16 stycznia
o godz. 17.00 w budynku szko³y.
/ród³o: materia³y RG, opr. JM/

Pozosta³e uchwa³y RG
Przywilejem Rady jest ustalenie wynagrodzenia wójta. Nie wszyscy byli
zgodni co do jego wysokoœci. Ostatecznie, wiêkszoœci¹ g³osów (10 - za, 2 przeciw i 2 wstrzymuj¹ce siê), podjêto
uchwa³ê ustalaj¹c¹ zasadnicz¹ czêœæ
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Og³oszenie Urzêdu Gminy Giera³towice
Bez zmian stawki podatku Stawki podatków lokalnych
od nieruchomoœci,
obowi¹zuj¹ce w Gminie Giera³towice w 2019 r.
obni¿enie stawek podatku Budynki mieszkalne lub ich czêœci
w budynkach mieszkalnych
od œrodków transportowych Piwnice
Gara¿e w budynkach mieszkalnych
Na rok 2019 bez zmian pozostaj¹ stawki
podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na obszarze gminy Giera³towice.
Rada Gminy Giera³towice, w przeciwieñstwie do oœciennych gmin, nie
zdecydowa³a siê na podwy¿szenie
stawek podatku od nieruchomoœci.

W niewielkim stopniu uleg³y zmianie
stawki podatku rolnego i leœnego,
których wysokoœæ zale¿y od cen sprzeda¿y odpowiednio ¿yta i drewna w okresach wskazanych w ustawach podatkowych. Natomiast Rada Gminy Giera³towice, na sesji w dniu 12 grudnia 2018
r., podjê³a uchwa³ê w sprawie okreœlenia
stawek podatku od œrodków transportowych, znacznie obni¿aj¹c dotychczas
obowi¹zuj¹ce. Szczegó³y dotycz¹ce
stawek podatku od œrodków transportowych zostan¹ podane do publicznej
wiadomoœci po ich wejœciu w ¿ycie.
/Referat Podatków i Op³at/

Strychy lub poddasza u¿ytkowe w budynkach mieszkalnych
Gara¿e wolnostoj¹ce (niestanowi¹ce czêœci budynku mieszkalnego, w tym
w budynkach gospodarczych)

Drogi powiatowe
Zimowe utrzymanie przejezdnoœci wykonuje zarz¹dca drogi powiatowej za poœrednictwem wykonawcy: Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2.
Tel. dy¿urny wykonawcy: 502 586 280.
Kierownik akcji zimowej: 32 234 06 96,
605 435 731.
Zarz¹dzanie drogami: 605 435 730.
Drogi wojewódzkie
Zimowe utrzymanie przejezdnoœci na te-

Obowi¹zki zimowego utrzymania renie powiatu gliwickiego koordynuje
dróg wykonuj¹:
kierownik Akcji Zimowej ds. dróg woje-

wódzkich - tel. 32 234 06 96,
kom. 605 435 731.
Drogi krajowe
Zimowe utrzymanie przejezdnoœci koordynuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Katowice, ul. Myœliwska 5 - tel. centrala: 32 258 62 81.

Proszê o nie pozostawianie w czasie opadów lub prognozowanych opadów
œniegu samochodów na poboczach dróg, gdy¿ znacznie utrudnia to prowadzenie prac zwi¹zanych z ich odœnie¿aniem.
/Roman W³odarz - zastêpca Wójta Gminy Giera³towice/

Roman W³odarz- wicewójtem
Od 1 grudnia br. nowym zastêpc¹
Wójta Gminy Giera³towice jest
Roman W³odarz. Jego poprzednik,
Tomasz Kowol, piastowa³ tê
funkcjê od 1 paŸdziernika 2017 r.
Roman W³odarz ma
65 lat, pochodzi z Paniówek. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wroc³awiu
(specjalizacja - ekonomika rolnictwa) oraz
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach
(Wydzia³ Techniki). Ukoñczy³ Studia

0,74 z³/m2
0,74 z³/m2
0,74 z³/m2
0,74 z³/m2
7,53 z³/m2

Giera³towice - Koncert Kolêd
27 stycznia, w koœciele w Giera³towicach, odbêdzie siê Koncert Kolêd
chórów zrzeszonych w Okrêgu Gliwicko-Zabrskim. Wyst¹pi¹ m.in. gospodarze - Chór Skowronek z Giera³towic. Wiêcej szczegó³ów na plakatach.

Pracownia Doœwiadczeñ
29 stycznia o godz. 17:00 w Œwietlicy
GOK w Chudowie odbêd¹ siê warsztaty w Pracowni Doœwiadczeñ Naukowych. Temat: Jak dzia³a kuchnia molekularna? Nauka zawêdrowa³a tak¿e
do kuchni. Dlatego na gotowanie popatrzymy okiem naukowca. Poszukamy
moleku³ (dowiemy siê co to takiego)
i zbadamy ich zale¿noœci. Dokonamy
czarów fizykochemicznych. Rozpuœcimy, wytr¹cimy, po³¹czymy…..
Cena: 25 z³, Zapisy pod nr. tel.: 32 301
15 11, iloœæ miejsc ograniczona!

Przyszowice

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku na drogach publicznych w sezonie zimowym 2018/2019 - na terenie Gminy Giera³towice.

Drogi gminne
Zimowe utrzymanie przejezdnoœci wykonuje zarz¹dca drogi gminnej za poœrednictwem wykonawcy - ZRB Janicki,
Giera³towice, ul. Ligonia 4.
Tel. dy¿urny wykonawcy: 501 097 113.
Tel. dy¿urny koordynatora: 667 331 661.

Chudów - Karnawa³ z gr¹
25 stycznia GOK zaprasza do swojej
œwietlicy w Chudowie, przy ul. Szkolnej 72, na dzieñ z gr¹ planszow¹. Dzieci
w godz. 16.00-18.00, doroœli i m³odzie¿
po godz. 18.00. Zaproœ do gry znajomych, zabierz swoj¹ grê lub do³¹cz do
innych. Prosimy, zg³oœ telefonicznie
swoj¹ obecnoœæ, tel. 604 917 720.

Gara¿e stanowi¹ce samodzielne lokale lub gara¿e wielostanowiskowe
7,53 z³/m2
Budynki gospodarcze
7,53 z³/m2
Budynki pozosta³e
7,53 z³/m2
Budynki zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, b¹dŸ mieszkalne
22,16 z³/m2
zajête na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Budynki zwi¹zane z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych, w rozumieniu przepi4,61 z³/m2
sów o dzia³alnoœci leczniczej, zajête przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ
Budynki zajête na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
10,59 z³/m2
Budowle
2% wartoœci
Budowle zwi¹zane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodê lub zbiorowym
0,5% wartoœci
odprowadzaniem œcieków
Grunty pozosta³e
0,44 z³/m2
Grunty zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
0,89 z³/m2
Grunty niezabudowane objête obszarem rewitalizacji, po³o¿one na terenach gdzie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
0,01 z³/m2
pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugow¹ - je¿eli od dnia wejœcia w ¿ycie tego planu,
w odniesieniu do tych gruntów, up³yn¹³ okres 4 lat
Grunty pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami p³yn¹cymi jezior
4,54 z³/ha
i zbiorników sztucznych
Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego
135,90 z³/ha
Pozosta³e grunty rolne, niestanowi¹ce gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego
271,80 z³/ha
Lasy
42,2356 z³/ha
Lasy wchodz¹ce w sk³ad rezerwatów przyrody i parków narodowych
21,1178 z³/ha

Informacja Wójta Gminy
W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹
uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy
czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej, s³u¿¹c¹ dla
ruchu pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci (art. 5
ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, tj. Dz. U. 2018 r., pozycja 1454).

Kalendarz imprez

Podyplomowe z Zarz¹dzania i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
na Politechnice Czêstochowskiej.
W latach 1986 - 2010 by³ radnym,
a w kadencjach 1990-1994 i 2002-2006
przewodnicz¹cym Rady Gminy Giera³towice. Od roku 2007 jest prezesem
Zarz¹du Œl¹skiej Izby Rolniczej.
Roman W³odarz jest tak¿e cenionym
publicyst¹, autorem ok. 400 artyku³ów
o tematyce rolniczej, ekonomiczno-prawnej i prawa pracy oraz analiz ekonomiczno-rynkowych.
/JM/

Atrakcyjna Zielona Sfera
Od pi¹tku, 30 listopada, uczniowie Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Przyszowicach mog¹ oficjalnie korzystaæ
z Zielonej Sfery - nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej.
Nowe i funkcjonalne
meble, sprzêt multimedialny, pomoce dydaktyczne - wszystko pachn¹ce œwie¿oœci¹ i na
miarê XXI wieku.
Wiwarium, miniszklarnie, mikroskopy, globusy, mapy, modele
komórek, plansze
interaktywne, programy, wizualizer, aparat
fotograficzny, a nawet... miernik zanieFoto: Bogus³aw Wilk
czyszczenia powie- O takiej pracowni jak Zielona Sfera rodzice dzisiejszych uczniów
trza. Do tego k¹cik mogli jedynie pomarzyæ...
laboratoryjny, pozwalaj¹cy przeprowa- „Zielona Pracownia” (w sumie szko³a
dzaæ eksperymenty przyrodnicze i eko- pozyska³a 36,5 tys. z³, dok³adaj¹c te¿ 6,4
logiczne. Zamontowana zosta³a foto- tys. z³ ze œrodków w³asnych). Aby osi¹tapeta, grafiki i naklejki pod³ogowe
gn¹æ wymarzony efekt, konieczne by³o
w postaci dydaktycznej gry. W pracowni
przeprowadzenie prac remontowo-buodbywaj¹ siê zajêcia lekcyjne i pozalekcyjne z przyrody, geografii, biologii. dowlanych i gruntownej modernizacji.
Fascynuj¹ce, bo w tak atrakcyjnej Zie- - Utworzenie pracowni przyczyni siê do
wzrostu zainteresowania przyrod¹ i zalonej Sferze nie sposób siê nudziæ.
inspiruje dzieci do poznawania i podejOtwarcie mia³o uroczysty charakter.
mowania dzia³añ na rzecz œrodowiska
Wraz z uczniami i pedagogami radoœæ
naturalnego
- nie maj¹ w¹tpliwoœci
i satysfakcjê podzielali goœcie, wœród
przedstawiciele
Funduszu. S³owa te poktórych byli: wojewoda œl¹ski Jaros³aw
Wieczorek, pos³owie Piotr Pyzik i Bar- twierdza kierownictwo szko³y - dyrebara Dziuk, wicekurator oœwiaty w Ka- ktor Jendryczko i wicedyrektor Violetta
towicach Dariusz Domañski oraz prezes Kunkiewicz. - W tym miejscu uczniowie
Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski mog¹ nie tylko pog³êbiaæ wiedzê, ale te¿
z zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu rozwijaæ swoje pasje - zapewniaj¹ zgoOchrony Œrodowiska i Gospodarki Wo- dnie.
dnej w Katowicach. Honory gospodarzy Pracownia bêdzie bardzo
Foto: Bogus³aw
Wilk
intensywnie
czynili pospo³u dyrektor placówki u¿ytkowana. Przewiduje siê, ¿e co
Aleksander Jendryczko i wójt gminy miesi¹c odbêdzie siê tu oko³o 140 goGiera³towice Leszek ¯oga³a.
dzin lekcyjnych.
Zielona Sfera powsta³a dziêki dotacji
/bw/
WFOŒiGW w ramach konkursu pt.
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Wyj¹tkowe jubileusze ma³¿onków z naszej gminy

Absolutnie wyj¹tkow¹,
bo 70. rocznicê po¿ycia
ma³¿eñskiego - kamienne gody obchodz¹ w tym roku pañstwo
Helena i Karol Machowie
z Przyszowic. Jubilaci s¹ par¹
z najd³u¿szym sta¿em ma³¿eñskim
na terenie gminy Giera³towice.
Natomiast 60. rocznicê zwi¹zków
- diamentowe gody - obchodz¹
cztery ma³¿eñstwa. S¹ nimi
Pañstwo: £ucja i Stefan Wittkowie,
Helena i Pawe³ Zarembowie
z Przyszowic, Anna i Norbert
Walusowie oraz Gertruda i Zdzis³aw
£ukwiñscy z Paniówek.
Dostojne pary spotka³y siê 13 grudnia
w przyszowickiej restauracji Artus
na uroczystoœci, któr¹ zorganizowa³
Urz¹d Stanu Cywilnego w Giera³towicach. By³y kwiaty, upominki, okolicznoœciowe dyplomy z ¿yczeniami, i co
wa¿ne, znakomita atmosfera. Jubilatom winszowali wójt gminy Leszek
¯oga³a i kierownik USC, Miros³aw
Marcol.
- Jesteœcie Pañstwo wspania³ym dowodem na to, ¿e ma³¿eñstwo ma g³êboki
sens. Gratulujê Wam i ¿yczê wszelkiej

Foto: Jerzy Miszczyk

Kamienne i diamentowe gody

Szacownym jubilatom gratulacje i ¿yczenia z³o¿yli m.in. wójt Leszek ¯oga³a i kierownik USC Miros³aw Marcol.

pomyœlnoœci! - mówi³ miêdzy innymi
wójt ¯oga³a.
- Niech ka¿dy dzieñ dostarcza radoœci, a uœmiech zawsze w sercach goœci tak z kolei winszowa³y jubilatom dzieci
z przedszkola w Przyszowicach. Grupa
starszaków, pod opiek¹ Ewy Kurek,
przygotowa³a tak¿e piêkny program
artystyczny, dedykuj¹c seniorom wi¹zankê przebojów ABBY.
W równie ciep³ej atmosferze up³ynê³a
mniej ju¿ oficjalna czêœæ spotkania,
spêdzona przy wspólnym stole.

Najstarsi ma³¿eñskim sta¿em - pañstwo Helena
i Karol Machowie z Przyszowic.

Przyszowice. Œwiêto szko³y...

Jubileusz i wzruszenia

Pi¹tek, 30 listopada, mia³ szczególny wymiar dla spo³ecznoœci szkolnej
w Przyszowicach. Tego dnia œwiêtowano podwójnie: jubileusz Szko³y Podstawowej
i otwarcie Zielonej Sfery.

Foto: Janina Kopel
W imieniu samorz¹du gminy gratulacje i ¿yczenia z³o¿y³ zastêpca wójta Roman W³odarz.

Nowoczesna pracownia zosta³a oficjalnie otwarta rano, nieco póŸniej uroczyst¹ akademi¹ zwieñczono, trwaj¹ce rok,
obchody 115-lecia placówki.
Podnios³y charakter œwiêta podkreœli³o uroczyste nabo¿eñstwo w miejscowej œwi¹tyni, a podczas ceremonii
w szkole asysta pocztu sztandarowego i
odœpiewanie hymnu narodowego.
Te wa¿ne dla placówki - jej uczniów
oraz ich rodziców, nauczycieli, pracowników i absolwentów - chwile prze¿ywali równie¿ goœcie, m.in. przyszowiccy radni, gminni urzêdnicy, emerytowani nauczyciele i przedstawiciele
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miejscowych organizacji spo³ecznych.
Dzieje wzniesionego w 1902 roku
budynku „starej” szko³y (choæ w chwili
powstania by³a to „nowa” szko³a zastêpuj¹ca XIX-wieczny budynek ówczesnej „starej”) przywo³a³ dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego Aleksander
Jendryczko. Wiele ciep³ych s³ów i gratulacji w imieniu samorz¹du Gminy
Giera³towice zebrani us³yszeli od zastêpcy wójta Romana W³odarza (nie zabrak³o te¿ prezentu).
Mi³ym dope³nieniem uroczystoœci
by³a czêœæ artystyczna. Prawdziwe
wzruszenie towarzyszy³o projekcji

filmu pt. „Niepodleg³oœæ - mamy to we
krwi” z Danut¹ Nowakowsk¹ w roli
g³ównej. Podobne odczucia wzbudzi³
spektakl „Wczoraj, dziœ i jutro”, w wykonaniu uczniów klas Vc i wedle scenariusza polonistki Anety Marek.
- Wyj¹tkowoœæ naszego œwiêta wynika³a
równie¿ z tego, ¿e przypad³o ono na
obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci - mówi wicedyrektor szko³y Violetta Kunkiewicz,
organizator obchodów.
/bw/

W trakcie uroczystego obiadu by³a
okazja do rozmów, ¿artów i wspomnieñ. Uwaga obecnych skupia³a siê
na najstarszych sta¿em ma³¿onkach Helenie i Karolu Machach, którzy
zwi¹zek ma³¿eñski zawarli w roku
1948, w przyszowickim koœciele,
i pielêgnuj¹ go ju¿ 70 lat. Niezwykle
istotn¹ wartoœci¹ jest dla nich rodzina.
- Mamy wspania³e i dobre dzieci i wnuki
- podkreœli³a w rozmowie z nami
Helena Macha.
/JM/

Kraków
nie tylko
œwi¹tecznie
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ grudniowe
wyjazdy na jarmarki œwi¹teczne
organizowane przez Gminny
Oœrodek Kultury w Giera³towicach.
W tym roku spore grono chêtnych
8 grudnia pojecha³o do Krakowa.
Wycieczka rozpoczê³a siê od
zwiedzania Collegium Maius.
Uczestnicy mogli podziwiaæ
zabytkowe wnêtrza: dawnej jadalni,
biblioteki, skarbca, pokojów
profesorskich, auli i mieszkania Jana
Kantego. Zobaczyli równie¿ wystawê
przybli¿aj¹c¹ zagadnienia
matematyczne - „Wszystko jest
liczb¹”. Na Rynku natomiast odkryli
tajemnice najstarszego koœcio³a
krakowskiego - œw. Wojciecha.
Nastêpnie przyszed³ czas na
korzystanie z licznych atrakcji
jarmarku.
/M M-B/

Turyœci w Collegium Maius.

Konopiotka - smak gin¹cej tradycji
Nie ma w¹tpliwoœci, i¿ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia zaczynaj¹ siê w kuchni.
Przygotowania do Wigilii - tej,
najwa¿niejszej kolacji w roku, to czas,
w którym odradzaj¹ siê rodzinne
obyczaje, w tym równie¿ przepisy na
tradycyjne dania. To w trakcie œwi¹t,
w rodzinnej, serdecznej atmosferze
siêgamy wspomnieniami do czasów,
gdy byliœmy dzieæmi. Przywo³ujemy
zapachy i smaki. Wspólne
przygotowywanie potraw wzmacnia
wiêzi rodzinne, a tak¿e pomaga
utrzymaæ rodzim¹, regionaln¹
tradycjê.

/Foto: Miros³awa Mirañska-Baraniuk/

Jak wiadomo na stole przykrytym
œnie¿nobia³ym obrusem, wigilijnych
dañ jest kilka. Wed³ug œl¹skiej tradycji,
powinna byæ ich parzysta liczba. Nic
jednak nie jest przypadkowe, wszystko
ma swoje znaczenie, coœ symbolizuje,
odnosi siê do tradycji i wierzeñ.
Niezwykle wyraŸnym przyk³adem
takiej potrawy jest popularna niegdyœ
„siemieniotka”, (siemiê - nasiona roœlin
oleistych) zwana równie¿ „konopiotk¹”. Jest to zupa - polewka, przyrz¹dzana z ziaren konopi. Obecnoœæ ziaren
na stole wigilijnym mia³a zapewniæ
pomyœlnoœæ i urodzaj w nadchodz¹cym
roku.
Istnieje te¿ legenda zwi¹zana z powstaniem „siemieniotki” i wyjaœnia jej
pojawienie siê wœród œwi¹tecznych
potraw. Jej sk³adniki - ziarna konopi
i kasza, zosta³y przyniesione przez
przyby³ych do Betlejem, w czasie narodzenia Jezusa, ¯ydów i pogan, którzy
w owym czasie przygotowali tê potrawê
z tego co akurat mieli. Spotkanie w tak
niezwyk³ych okolicznoœciach by³o oka-

zj¹ do wspólnej wieczerzy. Œl¹ska
„siemieniotka” w ten sposób sta³a siê
daniem symbolizuj¹cym tak¿e pojednanie i zgodê, integralne wartoœci
wigilijne. Wspó³czeœnie coraz rzadziej
mo¿na spotkaæ to danie wœród œwi¹tecznego menu. Byæ mo¿e ma na to
wp³yw nie tylko czasoch³onne wykonanie ale i specyficzny smak.
W moim domu rodzinnym, odk¹d
pamiêtam, na wigilijnym stole zawsze
by³a konopiotka, któr¹ gotowa³a
babcia. Niestety, nie by³o to najmilsze
doznanie kulinarne z mojego dzieciñstwa. Zupa ta kojarzy³a mi siê z czymœ
gorzkim i paskudnym (podobno moja
babcia dodawa³a kaszy jaglanej, ¿eby
wzmocniæ smak ). W ramach m³odzieñczego buntu przez d³ugie lata odmawia³am jedzenia tej potrawy podczas
wigilijnej kolacji (u nas panowa³a tradycja, ¿e podczas wieczerzy wigilijnej,
nale¿y skosztowaæ ka¿dej z przygotowanych potraw). Moja prawdziwa przygoda z konopiotk¹ zaczê³a siê dopiero
po wyjœciu za m¹¿, kiedy t¹ potraw¹

zosta³am poczêstowana przez teœciow¹.
Po wstêpnym przera¿eniu, postanowi³am skosztowaæ. Pierwsze trzy ³y¿ki
nie za bardzo mi podesz³y, jednak po
d³u¿szej degustacji doceni³am szczególny smak tego dania. Do dzisiejszego
dnia nie wyobra¿am sobie wigilii bez
tego specyficznego zapachu i smaku.
Przez lata przygotowywa³a tê zupê teœciowa, ale parê lat temu moja córka,
postanowi³a przed³u¿yæ rodzinn¹ tradycjê, wziê³a specjalne nauki gotowania
konopiotki u swojej babci, prababci
i matki chrzestnej. Z tych doœwiadczeñ
wyszed³ nasz rodzinny przepis. Tak
swoje doœwiadczenia z konopiotk¹ relacjonuje Joanna Bartoszek, mieszkanka
Paniówek, której przepis na to danie
znalaz³ siê w ksi¹¿ce „Smaki Gminy
Giera³towice”. Co ciekawe, zupê tê
mo¿na podawaæ na s³odko i na s³ono.
Niegdyœ potrawom przypisywano
magiczn¹, lecznicz¹ moc. Tak¹ moc
mia³a te¿ konopiotka. Wed³ug ludowych wierzeñ mia³a ona chroniæ przed
œwierzbem i wrzodami. Co na to wspó³czesne badania? Otó¿ nasiona konopi s¹
Ÿród³em pe³nowartoœciowego bia³ka,
niezbêdnych nienasyconych kwasów
t³uszczowych, pomagaj¹ te¿ w utrzymaniu prawid³owego poziomu cholesterolu we krwi. Ziarna te zawieraj¹
sk³adniki mineralne takie jak: ¿elazo,
wapñ, potas, fosfor, cynk, magnez oraz
b³onnik pokarmowy i witaminy z grupy
B. Wnioskujemy wiêc, i¿ roœlina ta ma
ogromny potencja³, warto wiêc jeœæ j¹
nie tylko od œwiêta. Siemiê konopne to
ciekawy i cenny dodatek do potraw.
Zaopatrzeni w tê wiedzê mo¿emy teraz
spróbowaæ swoich si³ w przyrz¹dzaniu
konopiotki.
/M M-B/

Przepis na konopiotkê
Wszystkim zainteresowanym, którzy
chc¹ przypomnieæ sobie dawne smaki
lub z ciekawoœci podj¹æ wyzwanie i przyrz¹dziæ siemieniotkê pierwszy raz, podajemy przepis.

Sk³adniki:
Nasiona konopi 0,5 kg, 1 du¿a cebula,
1,5 - 2 szklanek mleka, sól, cukier,
pieprz, cynamon.
Sposób wykonania:
Nasiona konopi wyp³ukaæ, nawet
kilkakrotnie, a¿ woda z p³ukania bêdzie
ca³kiem czysta. Gotowaæ przez 2-3 godziny, a¿ nasionka zaczn¹ pêkaæ.
Nastêpnie partiami, nasiona wraz z
wywarem ucieraæ drewnianym t³uczkiem (obecnie mo¿na zmiksowaæ blenderem). Ut³uczon¹ masê przecedzamy
przez sitko, polewaj¹c niewielk¹ iloœci¹
przegotowanej wody do osobnego
naczynia, aby uzyskaæ mleczko.
Czynnoœci powtarzamy kilka razy. Ta
przelana woda ze wszystkich odcedzeñ
to w³aœnie wywar na zupê, który
ponownie gotujemy. Dodajemy cebulê
pokrojon¹ w piórka. Jak cebula bêdzie
miêkka (nie rozgotowana) dodajemy
mleka, i przyprawiamy do smaku sol¹,
cukrem, pieprzem i cynamonem. Podajemy z kasz¹ jêczmienn¹. Niektórzy
jedz¹ konopiotkê na s³odko, dlatego
mo¿na sobie dos³odziæ na talerzu, jak
kto woli.

Warsztaty
kulinarne

Potomkowie Joanny Schaffgotsch
odwiedzili Paniówki
W tym roku minê³a 160. rocznica
œlubu Joanny Grycik (dziedziczki
fortuny Karola Goduli) i Hansa
Ulricha von Schaffgotsch. Z tej
okazji ich potomkowie odwiedzili
ziemiê œl¹sk¹, gdzie rodzina ta
mia³a liczne maj¹tki, m.in.
w Paniówkach.
Joanna von Schaffgotsch jest osob¹
wa¿n¹ dla mieszkañców Paniówek.
Pamiêtaj¹ oni, i¿ nieodp³atnie przekaza³a grunt pod budowê miejscowego
koœcio³a. Na podarowanym terenie,
wspó³czeœnie ju¿, mieszkañcy stworzyli równie¿ park nazwany na jej czeœæ
Parkiem Joanny. Nic wiêc dziwnego, ¿e
potomków i spadkobierców Joanny
przyjêto w Paniówkach godnie.
12 listopada panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich, ksi¹dz z przedstawicielami
rady parafialnej i przedstawiciele rady
so³eckiej z so³tysem, przywitali Hansa
Ulricha von Schaffgotscha (ka¿dy pierworodny przejmuje imiona i tytu³),
przyby³ego wraz z ma³¿onk¹, synem
i dziesiêcioma przedstawicielami swej

Na dawnych w³oœciach Joanny spotkali siê wspó³czeœni Schaffgotschowie i mieszkañcy Paniówek.

rodziny, na ich by³ych w³oœciach. Na
pami¹tkê tego spotkania w Parku
Joanny goœcie wraz z gospodarzami
posadzili pami¹tkowe drzewo (d¹b
kolumnowy).
Po zwiedzeniu cmentarz koœcio³a
i obiedzie w karczmie Rajcula, panie

zaprosi³y goœci do salek katechetycznych. Przy kawie i w³asnorêcznie
upieczonych ciastach cz³onkinie KGW
zaprezentowa³y piêkne stroje ludowe
i opowiedzia³y ich historiê. Konwersacja pomiêdzy zgromadzonymi by³a
mo¿liwa dziêki t³umaczowi i rodzinie

Gminny Oœrodek Kultury w Giera³towicach zaprasza na kolejne
“BABECZKOWO” - warsztaty kulinarne
dla dzieci, które odbêd¹ 10 stycznia,
w godz. 17.00 - 19.00, w budynku GOK,
przy ul. Korfantego 7 B.
Koszt uczestnictwa: 15 z³.
Zapisy pod nr telefonu: 32 301 15 12.

Marka Dylusa. Spotkanie przebieg³o
w luŸnej, weso³ej i serdecznej atmosferze. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim osobom i sponsorom za pomoc
w zorganizowaniu spotkania.
/ród³o: Bogus³aw Mryka, opr. JM/
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Uczniowie z Giera³towic uczestnikami
Biegu 9 Górników
16 grudnia dru¿yna reprezentuj¹ca
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny
w Giera³towicach mia³a ogromny
zaszczyt uczestniczyæ
w Biegu 9 Górników, który by³
czêœci¹ obchodów 37. rocznicy
strajku i pacyfikacji KWK Wujek
w Katowicach po wprowadzeniu
stanu wojennego w grudniu
1981 roku.
Udzia³ w niedzielnym biegu potwierdzi³o 56 szkó³. Uczestnicy przebiegli
pod Krzy¿ Pomnik Górników Poleg³ych 16 grudnia 1981 roku.
Ka¿da placówka wybra³a jako patrona
jednego z zabitych górników i jego
podobizna by³a widoczna na koszulkach. Dru¿yna z Giera³towic nosi³a
wizerunek Joachima Gnidy. Podczas
pacyfikacji kopalni zosta³ postrzelony
w g³owê. Przewieziony do szpitala, nie
odzyska³ przytomnoœci. Mia³ 28 lat.
Pozostawi³ ¿onê i córkê.
Postawa górników dowodzi, i¿ stanêli
w obronie najwa¿niejszych wartoœciprawa do wolnoœci i godnoœci. Nie
zawahali siê nawet, gdy przysz³o im
wyst¹piæ przeciwko czo³gom i uzbrojonym oddzia³om ZOMO. To w³aœnie
ich dzia³aniu, ich bohaterstwu zawdziêczamy drogê dla wolnoœci - mówi³

Cetniewo - w œrodku Iza Rozkoszek

W dniach 16-22 grudnia, w Centralnym
Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich
w Cetniewie, odbywa siê zgrupowanie
Kadry Narodowej Kadetek w Boksie
Olimpijskim. W gronie tym formê
szlifuje tak¿e piêœciarka Gardy Giera³towice, Izabela Rozkoszek.

Tylko z³ote ...

Foto: Arch. ZSP Giera³towice

Uczniowie z Giera³towic uczestniczyli we wspania³ej lekcji wspó³czesnej historii Œl¹ska i Polski.

Mateusz Morawiecki (obecny na
wieczornych obchodach 16.12.2018 r.),
dodaj¹c, ¿e mêstwo i bohaterstwo
górników z Wujka by³o przejawem
najwiêkszego umi³owania ojczyzny.
Opiekê nad uczestnikami wyjazdu
sprawowali Marcin Grzegorzyca i Ste-

fan Duda. Podziêkowania nale¿y skierowaæ pod adresem pani dyrektor
Urszuli Cieœlik, która zgodzi³a siê na
zorganizowanie wyjazdu i zapewni³a
œrodki finansowe na jego realizacjê.
/S.D. ZSP w Giera³towicach/

Skat w Przyszowicach

Turniej o Puchar Gminy Giera³towice
Zawodnicy Jednoœci w czo³ówce
Sekcja skata sportowego Jednoœci
32 Przyszowice zorganizowa³a
kolejny w tym roku silnie obsadzony
turniej. Tym razem o Puchar Gminy
Giera³towice.
Zawody odby³y siê w sobotê, 8 grudnia,
w goœcinnych murach remizy przyszowickich stra¿aków. W 76-osobowej
stawce graczy znalaz³o siê wielu wytrawnych i utytu³owanych skacistów,
m.in. aktualny wicemistrz Polski
Henryk Jakubczak z RSM Ruda Œl¹ska.
Nie on jednak najlepiej zbiera³ lewy.
Losy Pucharu wa¿y³y siê do ostatniego rozdania. Ostatecznie trofeum to
zdoby³ Wies³aw Maciaszek z klubu
POKÓJ Ruda Œl¹ska, wygrywaj¹c turniej wynikiem 3102 punkty. Niewiele
mniej, bo 3095 pkt., ugra³ drugi na
podium Edward Wycis³o z Szombierek
Bytom. Miejsce trzecie zaj¹³ reprezentant gospodarzy - Piotr Magner, z wynikiem 2684 pkt.
Trójka ta odebra³a puchary z r¹k wójta
gminy Leszka ¯oga³y, który nie
omieszka³ podziêkowaæ wszystkim
uczestnikom za grê wpisan¹ od pokoleñ
w œl¹sk¹ tradycjê. Zwyciêzcom gratulowali równie¿ cz³onkowie Zarz¹du
Sekcji Skata Jednoœci i jednoczeœnie
PZSkat: Janusz Papkala i Tadeusz
¯oga³a, pe³ni¹cy w turnieju obowi¹zki
arbitrów.
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Izabela Rozkoszek
powo³ana do
Kadry Narodowej
Foto: Arch. GARDY

Rocznica pacyfikacji Kopalni Wujek

/JM/

Cztery starty i cztery pewne
zwyciêstwa - Natalia Mleczek
wróci³a z p³ywackich mistrzostw
Œl¹ska m³odzików (13 lat) czterema
z³otymi medalami.
Na mistrzostwach w Raciborzu (5-6
grudnia) p³ywaczka Jednoœci potwierdzi³a dominacjê w konkurencjach stylu dowolnego - 400 i 800 m oraz
w wyœcigu na 200 m motylkiem i 400 m
stylem zmienny.
Druga z naszych zawodniczek, Julia
Rêbilas, zajê³a w Raciborzu 4. miejsce
na 200 m st. grzbietowym i 5. na dystansie o po³owê krótszym.

Mistrzostwa 11-latków
Mateusz Konopko (Jednoœæ Przyszowice) zdoby³ tytu³ wicemistrza Œl¹ska
m³odzików (11 lat) na 200 m stylem
dowolnym. Jego kole¿anka klubowa,
Zuzanna Szolc, by³a 4. na tym samym
dystansie w konkurencji dziewcz¹t.
Mistrzostwa rozegrano 1 grudnia na
basenie Olimpijczyk w Gliwicach. /JM/
GMINNY OŒRODEK KULTURY
W GIERA£TOWICACH

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.

Informacje pod nr. telefonu: 32 301 15 12

Skat to dyscyplina zdominowana
przez mê¿czyzn, tym bardziej nale¿y
podkreœliæ dobr¹ grê jedynej kobiety Jolanty Wodarskiej z klubu TUZY Halemba Ruda Œl¹ska. Pani Jolanta w klasyfikacji generalnej zajê³a 18. miejsce,
zostawiaj¹c w polu wielu nietuzinkowych skacistów.
Zainteresowanie wzbudzi³a gra Marka
B³aszczyka, dotychczas uczestnicz¹cego w wielu imprezach sportowych
jako sponsor, b¹dŸ przedstawiciel
samorz¹du gminy - wrêczaj¹c nagrody.
Tym razem zagra³, zajmuj¹c 37. miejsce.

Turniej o Puchar Gminy Giera³towice rozegrano
w ramach cyklu Grand Prix Okrêgu Zabrze. Na
zdjêciu zwyciêzcy w towarzystwie organizatorów
i wójta gminy, Leszka ¯oga³y.
Poni¿ej wyniki czo³owej dziesi¹tki turnieju.
Wynik
M. Imiê i nazwisko zawodn. Klub
1 Wies³aw Maciaszek POKÓJ Ruda Œl¹ska 3102
Szombierki Bytom
3095
2 Edward Wycis³o
Jednoœæ Przyszowice 2684
3 Piotr Magner
4 Kazimierz Rogoziñski SAKOP 4 Asy Bytom 2658
Jednoœæ Przyszowice 2639
5 Micha³ Szczecina
RMS Ruda Œl¹ska
2558
6 Marek Beruda
POKÓJ Ruda Œl¹ska 2557
7 Zbigniew Stêpniak
2439
8 Jerzy Niewiadomski LWSM Knurów
9 Zdzis³aw Sojczyñski SAKOP 4 Asy Bytom 2424
Jednoœæ Przyszowice 2355
10 Andrzej Brachman

/J.M, Ÿród³o: Jednoœæ/

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

Medale i miejsca w fina³ach

informator

na Mistrzostwach Polski w P³ywaniu

Kalkan trzykrotnie na podium, Roksana Bocian na 4. i 5. miejscu

P³ywalnia Galerii Warmiñskiej
w Olsztynie ponownie by³¹ aren¹
Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych
w P³ywaniu (14 lat). Tym razem
o medale walczono od 14 do 16
grudnia, na krótkim basenie (25 m).

zdoby³ tak¿e medale br¹zowe - na 400 m
wynikiem 4:01.86 (to równie¿ rekordy
Œl¹ska 14-15 lat) oraz na 200 m, poprawiaj¹c rekord ¿yciowy na 1:56.19.
Roksana Bocian czterokrotnie awansowa³a do fina³ów g³ównych (10 najszybszych p³ywaczek), w których walczono
o medale. Tu¿ za podium by³a w wyœcigu na
200 m motylkiem, zajmuj¹c 4. miejsce
w mistrzostwach z bardzo dobrym wynikiem: 2:21.89, gorszym zaledwie o 0,75 s
od rekordu Œl¹ska. Dystans dwukrotnie
krótszy ukoñczy³a na 5. pozycji. W stylu
dowolnym zajê³a 7. miejsce na dystansie
400 m i 9. na 200 m.

Na mistrzostwach, w których uczestniczy³o 554 zawodników ze 144 klubów,
z jak najlepszej strony pokaza³a siê dwójka
p³ywaków Jednoœci 32 Przyszowice.
Jakub Kalkan trzykrotnie stawa³ na
podium w konkurencjach stylu dowolnego.
Na 1500 m zdoby³ srebro i tytu³ wicemistrza Polski, osi¹gaj¹c znakomity wynik
15:46.06. To nowy rekord Œl¹ska nie tylko
14-latków, ale i 15 oraz 16-latków! Kuba

Zawodnicy z trenerk¹ Alicj¹ Stachur¹ - w œrodku.

/JM/

Zimowe mistrzostwa na WODNIKU
5 grudnia na basenie WODNIK
w Paniówkach zakoñczy³y siê Zimowe
Mistrzostwa Gminy Giera³towice
w P³ywaniu. O tytu³y walczyli uczniowie
z roczników 2010-2003, ze wszystkich
szkó³ naszej gminy.
G³ówn¹ i najbardziej emocjonuj¹c¹
konkurencj¹ by³a sztafeta mieszana 8x50
m.stylem dowolnym. Wygra³a j¹ reprezentacja ZSP z Przyszowic, uzyskuj¹c czas
4:04,50. W jej sk³adzie p³ynêli m.in. mistrz
Polski juniorów (na 400 m st. dowolnym)
Jakub Kalkan oraz finalistki i finalista
mistrzostw Polski: Roksana Bocian, Natalia Wolny i Maksymilian Piercha³a.
Miejsce drugie zaj¹³ zespó³ sztafetowy
ZSP z Paniówek (4:27,16). W jego barwach walczy³a m.in. Emilia Browarska dwukrotna finalistka mistrzostw Polski.
Trzecia by³a sztafeta ZSP z Chudowa,
czwarta z ZSP w Giera³towicach.

Uczniowie walczyli tak¿e o tytu³y indywidualne w trzech stylach (¿abka, grzbietowy, dowolny) i oœmiu kategoriach wiekowych. Zdobyli w sumie 42 komplety medali. Trofea wrêczali im przedstawiciele
samorz¹du: wójt gminy Leszek ¯oga³a,
wicewójt Roman W³odarz, kierowniczka
Ref. Edukacji Barbara Mansfeld oraz dyrektorzy naszych szkó³.

G³ównym koordynatorem zawodów by³a
Alicja Stachura - trenerka sekcji p³ywania
Jednoœci Przyszowice i nauczycielka wychowania fizycznego w ZSP Przyszowice.
Pomagali jej nauczyciele WF z naszych
placówek oœwiatowych oraz studenci AWF
w Katowicach, pe³ni¹cy rolê arbitrów.
Konferansjerem zawodów by³ Jaros³aw
Prokop, nauczyciel z ZSP w Paniówkach.

Sztafety na podium.
Puchar trzyma Maciej
Wieczorke z ZSP
w Przyszowicach.

Medaliœci Zimowych Mistrzostw Gminy Giera³towice w P³ywaniu - Paniówki, 5 grudnia 2018 r.
Rocznik 2010 -2009
25 m stylem grzbietowym
Dziewczyny, rocznik 2010
1. Rajca Matylda 0:26,42
2. Cnota El¿bieta 0:26,50
3. Bachorska Lena 0:27,45
Ch³opcy, rocznik 2010
1. Wiszniowski Tymoteusz 0:22,63
2. Matula Piotr 0:25,56
3. Machulik Jakub 0:25,84
Dziewczyny, rocznik 2009
1. Bartoszek Magdalena 0:21,05
2. Cajza Maja 0:21,44
3. Go³y Zuzanna 0:21,83
Ch³opcy, rocznik 2009
1. Macha Bart³omiej 0:19,48
2. Adamczyk Oskar 0:20,18
3. Sza³apski Jaœ 0:22,86

25 stylem dowolnym
Dziewczyny, rocznik 2009
1. Cajza Maja 0:18,55
2. Bartoszek Magdalena 0:20,17
3. Ponikwia Natalia 0:21,21
Ch³opcy, rocznik 2009
1. Macha Bart³omiej 0:17,01
2. Adamczyk Oskar 0:18,00
3. Sza³apski Jan 0:21,25

Rocznik 2008 -2003
50 m stylem grzbietowym
Dziewczyny, rocznik 2008
1. Szwamberger Otylia 0:48,65
2. Paszek Karolina 0:49,00
3. Sowulewska Emilia 0:51,33
Dziewczyny, rocznik 2007
1. Szolc Zuzanna 0:41,03
2. Lokwenc Kinga 0:46,50
3. Shadia Abuzied 0:54,24

Ch³opcy, rocznik 2008
1. ¯oga³a Piotr 0:44,06
2. Wróblewski Pawe³ 0:44,62
3. Hajduk Szymon 0:52,14
Ch³opcy, rocznik 2007
1. Konopko Mateusz 0:40,10
2. Oleksyn Wiktor 0:41,90
3. Magiela Filip 0:48,40
Dziewczyny, rocznik 2006
1. ¯yme³ka Martyna 0:42,82
2. Szuscik Agata 0:45,46
3. Steinke Magdalena 0:46,81
Ch³opcy, rocznik 2006
1. Wieczorke Maciej 0:33,12
2. Sobieraj Micha³ 0:38,42
3. Swaczyna Szymon 0:43,62
Dziewczyny, rocznik 2005
1. Gorszanów Jagoda 0:39,45
2. Lechus Wiktoria 0:44,87
3. Jojko Agnieszka 0:49,36
Ch³opcy, rocznik 2005
1. Dra¿yk Kuba 0:38,58
2. Szczepañski Igor 0:39,81
3. Nowak Wiktor 0:41,13
Dziewczyny, rocznik 2004
1. Browarska Emilia 0:33,83
2. Adamczyk Oliwia 0:41,82
3. Cembrzyñska Oliwia 0:54,02
Ch³opcy, rocznik 2004
1. Browarski Maciej 0:33,75
2. Wawoczny Oliver 0:37,79
3. Konczelski Maksymilian 0:40,49
Dziewczyny, rocznik 2003
1. Kocur Sandra 0:36,24
Ch³opcy, rocznik 2003
1. Bartnik Dariusz 0:30,70
2. Wyrobek Robert 0:31,35

50 m stylem dowolnym
Dziewczyny, rocznik 2008
1. Paszek Karolina 0:42,70
2. Spyra Emilia 0:43,40
3. Szwamberger Otylia 0:43,64
Dziewczyny, rocznik 2007
1. Szolc Zuzanna 0:34,03
2. Kudyba Natalia 0:38,81
3. Dolata Wiktoria 0:39,56
Ch³opcy, rocznik 2008
1. Wróblewski Pawe³ 0:38,42
2. Hajduk Maciej 0:45,06
3. Ponikwia Maksymilian 0:46,14

Dziewczyny, rocznik 2003
1. Swaczyna Magdalena 29,56
2. Kocur Sandra 32,39
3. Mryka Martyna 33,89

Dziewczyny, rocznik 2005
1. Kisiel Natalia 0:45,74
2. Gruszczyk Martyna 0:54,33
3. Malcherek Nicola 0:55,25

Ch³opcy, rocznik 2004
1. Browarski Maciej 0:27,83
2. Kowalczyk Szymon 0:31,44
3. Konczelski Maksymilian 0:32,40

Ch³opcy, rocznik 2005
1. Wolnic Maksymilian 0:47,31
2. Majowski Krzysztof 0:47,38
3. Gierczak Hubert 0:47,72

Ch³opcy, rocznik 2003
1. Bartnik Dariusz 0:26,31
2. Wyrobek Robert 0:28,32
3. Kuœ Mateusz 0:35,84

Dziewczyny, rocznik 2004
1. Bocian Roksana 0:37,09
2. Wolny Natalia 0:41,72
3. Idzikowska Anna 0:44,02

50 m stylem klasycznym

Ch³opcy, rocznik 2004
1. Kowalczyk Szymon 0:43,42
2. Kocaj £ukasz 0:46,34
3. Tomaszewski Kacper 0:47,64

Ch³opcy, rocznik 2007
1. Konopko Mateusz 0:33,81
2 .Sobota Kamil 0:41,14
3. Kuzaj-Mañko Tymon 0:41,19

Dziewczyny, rocznik 2008
1. Spyra Emilia 0:55,60
2. Sowulewska Emilia 1:00,05
3. Pêkala Wiktoria 1:03,32

Dziewczyny, rocznik 2006
1. Skowron Ró¿a 0:36,24
2. Brosz Maria 0:38,09
3. ¯yme³ka Martyna 0:38,66

Dziewczyny, rocznik 2007
1. Kudyba Natalia 0:51,47
2. Szczepanik Katarzyna 0:52,97
3. Hudzikowska Magdalena 0:53,44

Ch³opcy, rocznik 2006
1. Wieczorke Maciej 0:29,01
2. Sobieraj Micha³ 0:31,59
3. Kowalik Andrzej 0:35,53

Ch³opcy, rocznik 2008
1. ¯oga³a Piotr 0:49,41
2. Hajduk Maciej 0:54,31
3. Ponikwia Maksymilian 0:59,41

Dziewczyny, rocznik 2005
1. Gorszanów Jagoda 0:32,49
2. Lechus Wiktoria 0:39.37
3. Mañka Wiktoria 0:42,38

Ch³opcy, rocznik 2007
1. Oleksyn Wiktor 0:50,75
2. Sobota Kamil 0:58,14
3. Kuzaj-Mañko Tymon 0:58,38

Ch³opcy, rocznik 2005
1. Szczepañski Igor 0:32,46
2. Dra¿yk Kuba 0:32,81
3. Wolnic Maksymilian 0:33,24

Dziewczyny, rocznik 2006
1. Skowron Ró¿a 0:48,71
2. Sobota Paulina 0:51,81
3. W³odarz Dominika 0:55,66

Dziewczyny, rocznik 2004
1. Bocian Roksana 0:29,19
2. Browarska Emilia 0:29,90
3. Wolny Natalia 0:31,98

Ch³opcy, rocznik 2006
1. Matula Tomasz 0:49,07
2. Konczelski Adam 0:50,32
3. Kuœ Kordian 0:51,49

Dziewczyny, rocznik 2003
1. Swaczyna Magdalena 0:40,70
2. Mryka Martyna 0:44,26
Ch³opcy, rocznik 2003
1. Kuœ Mateusz 0:45,22

Sztafety mieszane
8x50 m st. dowolnym
1. ZSP Przyszowice 4:04,50
2. ZSP Paniówki 4:27,16
3. ZSP Chudów 5:00,75
4. ZSP Gieraltowice 5:24,51

/Opr. JM, Ÿród³o: organizatorzy/

WÓJT GMINY GIERATOWICE
Leszek ¯oga³a, tel. 32. 30. 11. 301;
e-mail: wojtgminy@gieraltowice.pl
ZASTÊPCA WÓJTA GMINY
Roman W³odarz, tel. 32. 30. 11. 301;
e-mail: rwlodarz@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Micha³ Kafanke, tel. 32. 30. 11. 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl
.

REFERATY URZÊDU GMINY
.

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania Swoboda
tel. 32. 30. 11. 305;
e-mail: rg@giera³towice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szo³tysek
tel. 32. 30. 11. 313;
e-mail: pszoltysek@gieraltowice.pl
Biuro Promocji
tel. 32 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i P³ac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 32 30 11 311
Referat Planowania i Finansów
Zastêpca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 32. 30. 11. 321;
e-mail: finanse@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Op³at
Kierownik - Katarzyna Krz¹ka³a
tel. 32. 30. 11. 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnêtrznej
Kierownik - Agata Mosi¹dz-Kramorz
tel. 32 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef D³ugaj
tel. 32. 30. 11. 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Danuta Kozik
tel. 32. 30. 11. 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Planowania Przestrzennego
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 32. 30. 11. 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Œrodowiska
Kierownik - Marta Bruniany
tel. 32. 30. 11. 390;
e-mail:ros@gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara Mansfeld
tel. 32. 30. 11. 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 32 30 11 309
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 32. 30. 11. 385;
Agnieszka Adamczyk, tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 32. 30. 11. 380;
Urz¹d Stanu Cywilnego
Kierownik - Miros³aw Marcol
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 32. 30. 11. 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 32 30 11 543
dowody osobiste: 32 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Giera³towicach
Giera³towice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia Pietrowska
tel. 32. 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Oœrodek Kultury
w Giera³towicach
Giera³towice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Piotr Rychlewski
tel. 32. 30. 11. 511
www.gok.gieraltowice.pl
Giera³towickie Centrum Rozwoju
Giera³towice, ul. Powstañców Œl¹skich 1
tel. 32 30 11 539 ; fax: 32 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Giera³towice, ul. Powstañców Œl¹skich 1
Kierownik - Agnieszka Ka³u¿a
tel./fax: 32. 301 15 27,
e-mail: kierownik@ops.gieraltowice.pl
www.gieraltowice.naszops.pl
Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 32. 30. 11. 521; fax: 32. 30. 11. 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SO£TYSI
Józef Posi³ek - so³ectwo Chudów
tel. 32. 30. 11. 506; 601 054 302
Gerda Czapelka - so³ectwo Giera³towice
tel. 32. 30. 11. 397; 601 059 509
Bogus³aw Mryka - so³ectwo Paniówki
tel. 601 063 805
Andrzej Gawlik - so³ectwo Przyszowice
tel. 32 . 30 . 11 509; 601 056 069
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Jarmark Œwi¹teczny
W niedzielê, 2 grudnia, na boisku
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Giera³towicach odby³ siê
pierwszy Jarmark Œwi¹teczny
w gminie Giera³towice!
Kilkunastu wystawców
rêkodzie³a zaprezentowa³o
swoje wyroby. Na scenie
wyst¹pi³ zespó³ „Uskrzydleni”
oraz kapela góralska
z Koniakowa.
Na kilka godzin szkolne boisko przemieni³o siê w kolorowy, œwi¹teczny
bazar gdzie mo¿na by³o kupiæ wyroby
lokalnych wytwórców rêkodzie³a artystycznego. Bardzo atrakcyjnie zaprezentowa³y siê równie¿ stoiska kó³
gospodyñ wiejskich z Giera³towic i Paniówek. Nie zabrak³o te¿ przygotowanego przez instruktorki miejscowego
Oœrodka Kultury k¹cika z Miko³ajem
czy Dekoratorni Œwi¹tecznych Pierników. Najm³odsi uczestnicy mogli
otrzymaæ prezent i zrobiæ sobie zdjêcie
z Miko³ajem oraz samodzielnie ozdobiæ
œwi¹teczne pierniki przy dyskretnej
pomocy pañ z KGW.
Na scenie tu¿ po rozpoczêciu wydarzenia wrêczono nagrody w konkursie

Anio³y i Anio³ki (o czym napisaliœmy
oddzielnie). Nastêpnie wszystkich bez
wyj¹tku rozgrza³ wystêp zespo³u
dzieciêco-m³odzie¿owego „Uskrzydleni” dzia³aj¹cego przy Parafii Matki
Bo¿ej Szkaplerznej. Œwi¹teczny klimat
podkrêci³a równie¿ kapela góralska
Wista, prezentuj¹c utwory kolêdowopastora³kowe w charakterystycznym
dla górali folkowym stylu.

Organizatorem jarmarku by³ tutejszy
Gminny Oœrodek Kultury, Zespó³
Szkolno-Przedszkolny w Giera³towicach oraz Gmina Giera³towice.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziêkuj¹ za pomoc w przygotowaniu jarmarku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
z Giera³towic, pracownikom PGK Przyszowice, Zespo³owi Zarz¹dzania Kry-

zysowego, firmie „Janicki”, panu
Paw³owi Klajsowi za nag³oœnienie koncertu oraz wszelkim osobom, które
przyczyni³y siê do uœwietnienia tego
wydarzenia.
/PR/

Giera³towice - rozstrzygniêto konkurs plastyczny

Anio³y i anio³ki na pocztówkach
Pomys³owoœci¹ i talentem
popisali siê uczestnicy
dorocznego konkursu pt. „Anio³y
i Anio³ki”. Pod ocenê wp³ynê³y
kartki œwi¹teczne 99 m³odych
autorów. Wybór najciekawszych
by³ ogromnie trudny - podkreœlaj¹
jurorzy.
Malowane farbkami, papierowe, ze
sznurka, klocków, a nawet z orzeszków
ziemnych - takie urocze i pogodne
anio³ki, wkomponowane w kartki œwi¹teczne, wykonali w tym roku najm³odsi
mieszkañcy naszej gminy.
- Konkurs od lat organizujemy wspólnie z Urzêdem Gminy, zawsze w okresie
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia informuje Dorota Boczek - specjalistka
ds. edukacji kulturalnej i imprez miejscowego Oœrodka Kultury - W tym roku
zaproponowaliœmy wykonanie anio³ka
na kartce œwi¹tecznej. Odzew by³ du¿y a¿ 99 przedszkolaków i uczniów podstawówek z terenu gminy, a tak¿e z Knurowa, przys³a³o nam swoje prace. Co
jedna to piêkniejsza i bardziej oryginalna. Nagrodziæ mogliœmy jednak
tylko czêœæ z nich. Listê laureatów
publikujemy obok.
Podsumowanie konkursu i wrêczenie
nagród odby³o siê 2 grudnia, w trakcie
Jarmarku Œwi¹tecznego w Giera³towicach. Wyró¿nionym autorom gratulowali przedstawiciele organizatorów wójt gminy Leszek ¯oga³a i dyrektor
GOK, Piotr Rychlewski.
/JM/

Tê kartkê mo¿na wrêcz schrupaæ, a przynajmniej jej czêœæ, gdy¿
anio³ki i stajenka wykonane s¹ z ... orzeszków ziemnych.
Autorem dzie³a jest Marysia Kozik.

Autor: Paulina Janicka

Autor: Dominika Ku³aga

Autor: Emilia Kisiel

Autor: Tomasz Miara

Laureaci konkursu „Anio³y i anio³ki” 2018

Autor: Oliwia Puc

I kategoria - przedszkolaki
I - Tomasz Miara,
II - Filip Gajda,
III - Anna Mijacz,
III - Zofia Ró¿añska.
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II kategoria - klasy I-III SP
I - Amelia Mijacz,
II - Dorota Grzywok,
III - Franciszek D³ugosz,
III - Rozalia Marcisz.

III kategoria - klasy IV-VIII SP
I - Dominika Ku³aga, II - Marysia Kozik,
III - Wiktoria Nowak. Wyró¿nienie: Oliwia
Puc, Paulina Janicka, Emilia Kisiel,
Julia Ma³ecka.

