Kiermasz Wielkanocny
w Przyszowicach
Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Gierałtowice oraz Parafia pw. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach zapraszają na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się
22 marca (niedziela) w salkach parafial.
nych przy kościele w Przyszowicach.
Kiermasz możemy odwiedzić w godzinach
od 8.00 do 18.00.
Na kiermaszu zaprezentują się lokalni
twórcy rękodzieła. Będzie tam można obejrzeć i kupić m.in.: pisanki, palmy, wianki
i stroiki wielkanocne, serwetki na świąteczne koszyki i inne wyroby związane ze
Świętami Wielkiejnocy, a także podejrzeć
metody ich wyrabiania.

Serdecznie zapraszamy!

Haft matematyczny - praca wykonana przez podopiecznych
świetlicy GOK w Przyszowicach

Konkurs plastyczny
pt. Jajko Wielkanocne
Urząd Gminy w Gierałtowicach zaprasza
wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jajko Wielkanocne”.
Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie
Kiermaszu Wielkanocnego w Przyszowicach. Termin nadsyłania prac upływa 16
marca.
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu
znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu: www.gieraltowice.pl

Gmina zaangażowana
w program dla Śląska
Luty był kolejnym miesiącem dużej aktywności
gminy Gierałtowice w spotkaniach mających istotny
wpływ na tworzony przez
rząd program dla Śląska,
a także obronę miejsc pracy w naszym regionie.
13 lutego br. w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach
odbyło się spotkanie samorządowców z prezydentem RP
Uczestnicy spotkania z prezydentem RP
Foto: BP Witold Trólka
Bronisławem Komorowskim. W spotkaniu uczestniczył m.in. wójt kturyzacji górnictwa.
gminy Joachim Bargiel. Celem spotkania
W dniach 11 oraz 16 lutego odbyły się spotbyło przedstawienie problematyki związanej kania zespołu międzyresortowego do spraw
z sytuacją na Śląsku w kontekście protestów wzmocnienia potencjału przemysłowego
górniczych oraz tworzonego rządowego, tzw. Śląska. W Bytomiu przedstawiono diagnozę
programu dla Śląska.
stanu aktualnego oraz najważniejsze obszary
Samorządowcy wskazali na zagrożenia dla problemów do rozwiązania w celu intensyfigmin wynikające z konieczności zwrotu kwot kacji prac nad programem dla Śląska. Tematy
podatków należnych gminom od wyrobisk parków przemysłowych, klastrów oraz cengórniczych oraz konieczności wygenerowa- trów nowych technologii omawiano 16 lutego
nia nowych miejsc pracy w procesie restru- na spotkaniu w Krakowie.
/JB/

Na 8 marca!
Drogie Panie gminy Gierałtowice!
Oby wasze pragnienia się spełniały, oby nie brakowało Wam
powodów do serdecznego śmiechu, obyście wśród codziennych trosk
zawsze znajdowały chwilę wytchnienia dla siebie - bo kiedy jesteście
szczęśliwe, świat jest piękniejszy!
Z najlepszymi życzeniami:

Wójt Gminy
Gierałtowice
Joachim Bargiel

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Buchczyk

Do życzeń dołączają się: Redakcja „WIEŚCI” oraz wydawca pisma - Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach.

Kurs Samoobrony
dla kobiet
Zajęcia poprowadzą instruktorzy
komandosów!
Zapraszamy mieszkanki Chudowa do udziału w kursie „Samoobrona Kobiet Chudów
2015”, który będzie prowadzony przez instruktorów samoobrony, pracujących w Jednostkach Specjalnych Wojska Polskiego. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku
życia.
Miejscem szkolenia będzie sala gimnastyczna szkoły w Chudowie. Kurs będzie się odbywał raz w tygodniu. Przewidujemy pięć dwugodzinnych spotkań. Ilość miejsc ograniczona przewidujemy grupę ok. 30 pań. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie dla mieszkanek
pozostałych sołectw naszej gminy.
Zapisy prowadzą oraz szczegółowych informacji udzielą pracownicy Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Gminy Gierałtowice,
pokój 112, tel. 32 30 11 385.
Pierwsze zajęcia odbędą się 13 kwietnia br.
o godz. 18.00.
SPRZĘT: karimata, 2 dowolne ciężarki.
Pozostały sprzęt, taki jak: torebka, klucze,
parasol itp., ustalają instruktorzy i instruktorki.

Kurs jest nieodpłatny!
Zapraszamy!

Samochód
uderzył w przystanek
Nikt nie ucierpiał
Gierałtowice
Piątek, 13 lutego, okazał się pechowy dla
jednej z mieszkanek naszej gminy, która kierując samochodem osobowym marki Volkswagen, wpadła w poślizg, straciła kontrolę nad
pojazdem, wjechała na chodnik i uderzyła
w wiatę przystanku autobusowego w Gierałtowicach.
Jednocześnie o dużym szczęściu może mówić
inna kobieta, przebywająca w tym czasie na
przystanku, której w ostatniej chwili udało się
uskoczyć sprzed jadącego w jej kierunku samochodu. Dzięki refleksowi osłoniła również
twarz przed odłamkami szyby z rozbitej wiaty
i nie odniosła żadnych obrażeń.
Do zdarzenia doszło przed godz. 9 rano, przy
ulicy Ks. Roboty w Gierałtowicach, na wysokości kościoła. Samochód jechał w kierunku
Knurowa. Zdaniem sierżanta Marcina Góraka
z gliwickiej drogówki, przyczyną kolizji było
niedostosowanie szybkości do warunków panujących na drodze. Kierująca samochodem za
przyczynę kolizji uznała śliską w tym miejscu
jezdnię.

Sesje RG Gierałtowice
V sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29 stycznia br.
V sesję Rady Gminy Gierałtowice otworzył
i poprowadził Józef Buchczyk - przewodniczący RG. Obradowano w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach - będzie
to już stałe miejsce posiedzeń Rady, m.in. ze
względu na dostępność tego obiektu dla osób
niepełnosprawnych.
W trakcie sesji radni rozpatrzyli i podjęli
osiem uchwał. Dwie z nich dotyczyły korekt we
wcześniej podjętych uchwałach w sprawach
budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gierałtowice.
Kolejna z uchwał zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2013. Sporządzenie tego
sprawozdania możliwe było dopiero w obecnym roku, ze względu na nieprawidłowości
w dokumentach księgowych za kadencji poprzedniego dyrektora GOK. Jak poinformowała
Beata Nitsze, pełniąca obecnie obowiązki dyrektora tej placówki, w dokumentach brak było
ksiąg rachunkowych, które trzeba było odtworzyć.
Pozostałe uchwały podjęto w sprawach:
a) określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części, b) zarządzenia poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, c) określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, d) zarządzenia
poboru podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa,
e) planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Gierałtowice na rok 2015.
Istotnym punktem obrad były sprawozdania
z prac komisji stałych Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym, które przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji: Artur Tomiczek - Komisja Górnictwa, Piotr Promny Kom. Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku, Paweł Szary - Kom. Budżetu

i Planowania, Mirosława Bałuszyńka - Kom.
Rewizyjna, Zygmunt Strzoda - Kom. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Tatiana Kowalska wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty
i Zdrowia, której posiedzenie miało charakter
wyjazdowy - wizytowano plac rozbudowy
przedszkola w Paniówkach. Radni tej komisji
zwrócili również uwagę na potrzebę przeanalizowania dokumentów dotyczących umów ze
spółkami lekarskimi funkcjonującymi na terenie gminy.
W kręgu zainteresowań radnych, m.in. z Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, znalazł się temat związany z opracowywaną Gminną Ewidencją Zabytków więcej na ten temat w osobnej informacji na tej
samej stronie.
Wspólnym mianownikiem prac wszystkich
komisji były: opracowanie planu prac na rok
2015 oraz opiniowanie projektów uchwał Rady
Gminy.
Obszerną relację ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym zdał również wójt
gminy Joachim Bargiel. Dominowały w niej
informacje o spotkaniach z samorządowcami,
przedstawicielami związków zawodowych oraz
rządu, mających na celu ochronę miejsc pracy
oraz rozwiązanie problemów związanych z proponowaną przez rząd RP restrukturyzacją górnictwa.
W części sesji dotyczącej spraw sołectw poruszono m.in. tematy związane z bezpieczeństwem na drogach, chodzi m.in. o odtworzenie
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic
Powstańców i Szkolnej w Przyszowicach, z którego korzystają dzieci idące do szkoły - sołtys
Andrzej Gawlik poinformował, że po wielokrotnych interwencjach, PGK wykona przejścia
dopiero w marcu br. Problem bezpieczeństwa
dzieci w drodze do i ze szkoły poruszył również
sołtys Paniówek Bogusław Mryka, wskazując
na potrzebę wybudowania chodnika i progów
zwalniających.
JM

Gminna Ewidencja Zabytków
Opracowanie ewidencji zabytków jest obowiązkiem ustawowym i dotyczy
wszystkich gmin w kraju.
Przyjęto Gminną Ewidencję Zabytków. Na
liście znajduje się kilkadziesiąt obiektów ze
wszystkich miejscowości naszej gminy - obok
tak znanych, jak zamek w Chudowie czy pałac
w Przyszowicach, również budynki mieszkalne.
Jak informuje Maria Kuczera, kierowniczka
Referatu Planowania Przestrzennego UG
w Gierałtowicach, sporządzenie ewidencji zabytków jest obowiązkiem ustawowym i wynika
z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446).
O tym, które obiekty znajdą się na liście
decyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Gmina ma obowiązek ją przyjąć.
Jednak dokument ten ma charakter otwarty, tzn.
istnieje możliwość skreślania zabytków bądź
dopisywania nowych do listy w porozumieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Cd. na str. obok

Druk: CUD-DRUK
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Nowa strona internetowa

Gmina coraz liczniejsza
Ubiegły rok był już ósmym z rzędu, w którym odnotowano wzrost ludności
naszej gminy - w roku 2014 przybyło 133 mieszkańców. Obecnie w gminie
Gierałtowice (stan na 31 grudnia 2014 r.) mieszka 11 349 osób.
Jak wynika z dorocznych danych opublikowanych w styczniu br. przez Urząd Stanu Cywilnego, rok 2014 przyniósł wzrost populacji we
wszystkich miejscowościach gminy Gierałtowice. Najwięcej mieszkańców przybyło
w dwóch najmniejszych sołectwach, w Paniówkach (56 osób) i w Chudowie (47 osób). W miejscowościach tych tradycyjnie już od kilku lat
osiedla się najwięcej nowych mieszkańców gminy. W Przyszowicach przybyło 16 mieszkańców,
-Ilość kobiet i mężczyzn zamieszkujących

w Gierałtowicach 14. Do wzrostu populacji przyczyniły się migracja ludności na tereny gminy
i dodatni przyrost naturalny, który w ubiegłym
roku wyniósł + 15. Więcej szczegółów tabelach
opracowanych przez USC.

w gminie Gierałtowice - stan z 31.12. 2014 r.

Paniówki

Gmina
Gierałtowice

Kobiety Mężczyźni Ogółem

5885

5464

11349

Rok 2014 - urodzenia w poszczególnych
sołectwach
Sołectwo
Chudów

Chłopcy

Gierałtowice
Przyszowice
Suma

Dziewczęta Suma

9
19
11
16
55

18
17
22
15
65

27
36
33
31
127

Dane demograficzne gminy Gierałtowice z 31 grudnia 2014 r.
Mieszkańcy gminy Gierałtowice zameldowani
na pobyt stały, z podziałem sołectwa
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice

1346
1366
1390
1404
1439
1493
1515
1562

3743
3761
3777
3791
3796
3835
3866
3880

2305
2319
2336
2356
2406
2454
2570
2626

3205
3231
3214
3231
3251
3264
3265
3281

Urodzenia i zgony - dane Biura Ewidencji Ludności
Małżeństwa - dane USC

Gmina

Rok

10 599
10 677
10 717
10 782
10 892
11 046
11 216
11 349

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Urodzenia Małżeństwa

114
114
104
122
126
143
137
127

64
73
63
67
57
74
62
62

Zgony

107
131
129
137
125
113
115
112

Przyrost
naturalny

7
-17
-25
-15
+1
+30
+22
+15

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gierałtowicach
www.gieraltowice.naszops.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do
zapoznania się z nową stroną internetową
ośrodka: www.gieraltowice.naszops.pl
Na naszej stronie znajdą Państwo wszystkie
bieżące informacje dotyczące działalności ośrodka, m.in. w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, stypendiów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz świadczeń z pomocy społecznej .
/OPS/

Związkowcy
docenili wójta
Związek Zawodowy Ratowników przy KWK Sośnica-Makoszowy docenił zaangażowanie
wójta gminy Gierałtowice w negocjacjach mających na celu
ochronę miejsc pracy w naszym
regionie. W dowód uznania, przewodniczący tego Związku, Eugeniusz Kuchta, wręczył wójtowi
Bargielowi statuetkę patronki górników oraz pismo, w którym
w imieniu załogi KWK SośnicaMakoszowy, dziękowano m.in. za
wsparcie w trakcie trwania akcji
protestacyjnej w obronie miejsc
pracy na Śląsku.

JM

Gminna Ewidencja Zabytków
Stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) w zakresie obiektów ujętych
w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na
budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Z podaniem o skreślenie obiektu z ewidencji
można zwracać się do Referatu Planowania
Przestrzennego Urzędu Gminy w Gierałtowicach - podanie to przekazane zostanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obszerniejszych informacji na ten temat udziela
Referat Planowania Przestrzennego Urzędu
Gminy: tel. 32 30 11 371.
/Źródło: Ref. Planowania Przestrzennego UG, opr. JM/

Ewidencja Zabytków gminy Gierałtowice

Dokończenie ze str.2

GIERAŁTOWICE
16. ul. Korfantego/Ogrodowa - budynek mieszkalny.
17. ul. Korfantego 3 - dwór.
18. ul. Ks. Roboty 23 - kaplica.
19. ul. Ks. Roboty 35 - kościół pw. MB Szkaplerznej.
20. ul. Ks. Roboty 86 - budynek mieszkalny.
21. ul. Ks. Roboty 104 - budynek mieszkalny.
22. ul. Ks. Roboty 132 - budynek mieszkalny.
23. ul. Ks. Roboty 137 - budynek mieszkalny.
24. ul. Ks. Roboty i K. Miarki - cmentarz rzymsko-katolicki.
25. ul. Paderewskiego 108 - budynek mieszkalny.
26. ul. Powstańców Śl. 36 - budynek mieszkalny.
27. ul. Powstańców Śl. 88 - budynek mieszkalny.
28. teren po kościele parafialnym pw. św. Katarzyny.

PANIÓWKI
29. ul. Powstańców Śl. 1 - poczta.
30. ul. Powstańców Śl. 15 - budynek mieszkalny oraz
budynki gospodarcze.
31. ul. Zabrska - budynek mieszkalny oraz budynki
gospodarcze (dawny folwark), obiekty częściowo
przebudowane.
32. ul. Swobody 23 - budynek mieszkalny.
33. ul. Swobody 32 - budynek mieszkalny.
34. ul. Zwycięstwa (brak nr - na zachód od plebani),
budynek gospodarczy.
35. ul. Zwycięstwa 3 - kościół pw. św. Urbana.
36. ul. Zwycięstwa (koło nr 96) - kaplica przydrożna.
37. ul. Zwycięstwa 102 - budynek mieszkalno-usługowy.

CHUDÓW

PRZYSZOWICE

1. ul. Dwór - ruiny zamku.
2. ul. Dwór - spichlerz dworski.
3. ul. Dwór 2 - budynek mieszkalny.
4. ul. Dwór 3 - budynek mieszkalny.
5. ul. Dwór 4 - budynek mieszkalny.
6. ul. Dwór (brak numeru) - zabudowania gospodarcze
folwarku.
7. ul. Dwór (koło zamku) - kaplica przydrożna.
8. ul. Szkolna - budynek mieszkalno-gospodarczy (dawny
folwark).
9. ul. Szkolna - kapliczka przydrożna.
10. ul. Szkolna 5 - budynek mieszkalny.
11. ul. Szkolna 7 - budynek mieszkalny.
12. ul. Szkolna 26 - budynek mieszkalny.
13. ul. Szkolna 35 - stara karczma.
14. ul. Szkolna 72 - kościół parafialny pw. Matki Bożej
Królowej Aniołów.
15. ul. Topolowa - cmentarz rzymsko-katolicki.

38. ul. Brzeg - stodoła w dawnym zespole folwarcznym.
39. ul. Gierałtowicka - dworzec PKP.
40. ul. Parkowa - park krajobrazowy z dworem (pałacem).
41. ul. Polna - kapliczka przydrożna (z figurą św. Floriana)
z około 1800 r.
42. ul. Powstańców Śl. (na skwerze) - Grota Lurdzka.
43. ul. Powstańców Śl. - kościół pw. Jana Nepomucena.
44. ul. Powstańców Śl. - spichlerz plebański.
45. ul. Szkolna (brak numeru) - budynek mieszkalny oraz
gospodarczy.
46. ul. Szkolna - szkoła.
47. ul. Wodna 1 - budynek mieszkalny.
48. ul. Wolności 10 - budynek mieszkalny.

W ewidencji ujęto także 10 stanowisk archeologicznych usytuowanych na terenie gminy Gierałtowice. /Źródło: Ref. Planowania Przestrzennego UG/

3

Warsztaty
Zrób własną kroszonkę
Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty wykonywania
śląskich kroszonek,
które poprowadzi pani
Joanna Urbanik.
Spotkania odbędą się 6 i 13 marca (piątki)
o godz. 16.00 w GOK-u w Gierałtowicach,
przy ul. Korfantego 7b.
Zapisy pod numerem telefonu: 32 301 15 11.
Koszt pojedynczych zajęć wynosi 5 zł.
Warto już teraz pomyśleć o wielkanocnych
dekoracjach, szczególnie piękne i cenne są te
wykonane własnoręcznie!
/GOK/

Eliminacje
do Konkursu Piosenki
KLANG
GOK zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w eliminacjach do III edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej KLANG,
którego finał odbędzie się w czasie Śląskich
Godów Gminy Gierałtowice.
Konkurs skierowany jest do solistów, zespołów wokalnych i zespołów instrumentalnowokalnych, wykonujących szeroko rozumianą
muzykę rozrywkową oraz utwory własne.
Do eliminacji można przystąpić w trzech kategoriach:
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
- szkoły ponadgimnazjalne.
Zapisy w GOK-u w Gierałtowicach,
pod nr telefonu: 32 501 15 11
od 2 do 27 marca.
Eliminacje zostaną przeprowadzone w kwietniu. O szczegółach wszyscy zainteresowani
zostana poinformowani w trakcie trwania naboru.
Na laureatów konkursu głównego czekają
atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone
w trakcie Śląskich Godów, tuż po ogłoszeniu
werdyktu jury.
Serdecznie zapraszamy!
GOK - Justyna Witkowska
www: gok.gieraltowice.pl

Babska nocka
na Świetlicy w Chudowie
Warsztaty dla wytrwałych
Świetlica GOK-u w Chudowie zaprasza na
wyjątkowe warsztaty decoupage'u. Zajęcia
odbędą się 6 marca w piątek, początek od
godz. 20.00.
W programie „Babskiej nocki” przewidziane
jest poznanie podstaw techniki decoupage'u.
Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały a
ozdobione przedmioty uczestnicy zabiorą ze
sobą do domu.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 marca w Świetlicy w Chudowie pod nr tel: 604 917 720.
Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł. Ilość miejsc
jest ograniczona.
/GOK/
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Przeglądy Rejestracyjne
do 3,5 tony

Ferie zimowe
Codziennie około siedemdziesięciu dzieci korzystało z oferty Gminnego
Ośrodka Kultury na okres ferii zimowych. Poza zajęciami przygotowanymi
przez świetlice GOK-u, były również wspólne wyjazdy dzieci ze wszystkich
świetlic do zabrzańskiego Multikina.
Chudów
- W trakcie ferii do świetlicy GOK-u w Chudowie przychodziło codziennie od 15 do 20 dzieci
- informują instruktorki Dorota Boczek i Bożena
Kowol. Pośród zajęć królowały gry i zabawy
świetlicowe, ale był też bal karnawałowy, pączki
w tłusty czwartek i wyjazdy do kina. Pobyt
w świetlicy starał się umilić ks. proboszcz Joachim Kloza, fundując podopiecznym świetlicy
słodkie poczęstunki.

Przyszowice
Dziewczęta ze świetlicy GOK w Przyszowicach, w trakcie ferii nauczyły się wykonywać
okolicznościowe karty z życzeniami, ozdobione
haftem matematycznym - nazwa brzmi tajemniczo, ale karty są prześliczne. - Mieszkańcy gminy
będą mogli je podziwiać i kupić na Kiermaszu
Wielkanocnym - informują instruktorki świetlicy,
Halina Szołtysek i Małgorzata Hrycka.
Paniówki
Gierałtowice
Ożywiony ruch panował w trakcie ferii zimowych również w świetlicy GOK-u w Gierałtowicach. Instruktorki, Mirosława Mirańska-Baraniuk oraz Agnieszka Czapelka zorganizowały dla
dzieci gry i zabawy integracyjno-ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne oraz sportowe. Popularnością cieszyły się łamigłówki, gry planszowe, kolorowanki, puzle a także bilard.

Muzyki uczą się w GOK
- zagrali dla publiczności
28 stycznia br., w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, odbył się koncert
muzyczny, w trakcie którego podopieczni tej
placówki zaprezentowali swoje umiejętności gry
na pianinie elektrycznym. Wystąpiło trzynaścioro dzieci uczestniczących w zajęciach muzycznych GOK. Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z publicznością, a ta dopisała popisy młodych adeptów muzyki oklaskiwało
kilkadziesiąt osób, wśród nich wójt gminy JoaDokończenie na str. obok
chim Bargiel.

- W trakcie ferii w świetlicy GOK w Paniówkach panował klimat niczym w kinie studyjnym,
a to za sprawą projekcji ciekawych filmów na
dużym ekranie rzutnika - informuje instruktorka
Agata Musioł-Sobota - W trakcie zimowej kanikuły, tradycyjnie już większość naszych podopiecznych stanowią chłopcy, którzy nad zajęcia
plastyczne przedkładają rywalizację sportową.
Razem z Grażyną Mijacz starałyśmy się z programem trafić w ich gusty, poza filmami były więc
zawody sportowe, m.in. turnieje tenisa stołowego
- dodaje pani Agata.
/JM/

Złote Pary w pałacu

Cztery pary małżeńskie z naszej gminy
swoje związki zawarło w grudniu 1964 roku
i dotrwało w nich do dzisiaj. Okazją do przypomnienia tych chwil oraz świętowania
wspaniałych jubileuszy było spotkanie zorganizowane z tej okazji przez Urząd Stanu
Cywilnego w Gierałtowicach.
Uroczystość odbyła się 28 stycznia br. w przyszowickim pałacu, w którego progi zawitały
złote pary, Państwo: Teresa i Henryk Hildenbrantowie z Gierałtowic, Teresa i Horst Szmatlokowie z Przyszowic oraz Renata i Rafał
Gaborowie z Chudowa. Kolejnych jubilatów,
Państwa Zofię i Henryka Strykowskich z Gierałtowic, odwiedzono w ich rodzinnym domu.

Muzyki uczą się w GOK
Dokończenie

Obowiązki konferansjera koncertu wzięła na
siebie Justyna Witkowska z GOK, w jego organizacji pomagała Agnieszka Czapelka. Dodać
należy, że organizatorki zadbały o klimatyczną
scenografię - muzyki słuchano przy zapalonych
świecach.
- Poziom zaawansowania muzycznego uczestników był zróżnicowany. Wystąpiły dzieci, które
na zajęcia do GOK chodzą od września ubiegłego roku, jak i te, które grają znacznie dłużej.
Najważniejsze jednak jest to, że dzieci garną się
do muzyki - obecnie w zajęciach prowadzonych
przeze mnie uczestniczy grupa 20 dzieci - mówi
Dominika Połap, instruktorka muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.
/JM/

Za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat
związku) małżonkowie odznaczeni zostali medalami nadanymi przez prezydenta RP - w imieniu głowy państwa wręczył im je, wraz z osobistymi gratulacjami i życzeniami, wójt gminy
Joachim Bargiel. Do życzeń dołączyli: kierownik USC Mirosław Marcol oraz przedstawiciele macierzystych zakładów pracy jubilatów. O piękną oprawę artystyczną spotkania postarały się dzieci z przedszkola w Przyszowicach, które zadedykowały złotym parom okolicznościową wiązankę wierszy i piosenek.
Po części oficjalnej goszczono się przy kawie,
kołoczu i lampce szampana.

Zareklamuj swoją firmę
w „WIEŚCIACH”
Koszt podstawowego modułu
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami,
gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl

Tekst i foto: JM

Walentynkowe ostatki
Mieszkańcy gminy mieli okazję żegnać mijający karnawał na Dyskotece Walentynkowej
w klimatach PRL-u, którą 14 lutego w budynku
przyszowickiej remizy OSP, zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Zainteresowanie taką ofertą spędzenia sobotniej nocy było bardzo duże - pomysł kupiło ponad sto osób. Przy muzyce z lat 70-80 i 90-tych
(grał DJ Łukasz Widuch) bawili się świetnie
zarówno młodzież jak i mieszkańcy w wieku
dojrzałym. Pomysł zorganizowania dużej imprezy karnawałowej chwalił obecny na dyskotece
sołtys Andrzej Gawlik - świetna impreza, przypomniała mi lata młodości i atmosferę z tamtych lat
- podkreślił.
JM
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Henryk Mandrysz

ZAPRASZAMY
DO
CHUDOWA

35 lat ze Słowikiem

tel.: 609 251 605
www.oberzaczrnykon.pl
TU NAS ZNAJDZIESZ
Organizacja przyjęć, bankietów, imprez
ROZPOCZĘCIE IMPREZ PLENEROWYCH
OD KWIETNIA

Towarzystwo Miłośników
Przyszowic - pamięta!
26 stycznia członkowie TMP spotkali się na
wieczorze poświęconym Pamięci o Tragedii
Górnośląskiej. Wszyscy ze wzruszeniem obejrzeli reportaż Edwarda Pyki o przebiegu II wojny światowej i spustoszeniu, jakie spowodowała
w Przyszowicach. Tragedia mieszkańców
Przyszowic dotknęła z wielu stron: to przyszowianie zamordowani w obozach koncentracyjnych, to przymusowo wcieleni do
Wehrmachtu młodzi mężczyźni, z których
ponad 130 zginęło na różnych frontach tej
wojny,to 62 ofiary mordu dokonanego na
mieszkańcach przez sowietów w dniu wyzwolenia 27 stycznia 1945 roku, to 60 deportowanych w lutym i marcu 1945 roku w głąb
Związku Radzieckiego do przymusowej pracy,
z których blisko połowa pozostała tam na
zawsze. To także wielkie zniszczenia po trzydniowej bitwie pancernej i ponad 70 wypalonych zabudowań.
27 stycznia na przyszowickim cmentarzu
delegacja TMP złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze na masowych mogiłach i przy
symbolicznym nagrobku upamiętniającym
deportowanych.
TMP

Koncert z okazji 35-lecia pracy Henryka Mandrysza z przyszowickim Słowikiem - w pierwszym rzędzie od lewej: Anna Jaskółka
-Haśnik, Ireneusz Miczka, Anna Borucka, Henryk Mandrysz i Szymon Musioł.

W ubiegłym roku minęło 35 lat pracy dyrygenckiej Henryka Mandrysza
w Chórze Słowik z Przyszowic. Okazały jubileusz uświetniono koncertem,
który odbył się 31 stycznia br. w kościele parafialnym w Przyszowicach.
Tuż przed nim w intencji jubilata odprawione zostało nabożeństwo, któremu
przewodził ks. proboszcz Adam Niedziela.

Koncert jubileuszowy
Koncert uświetniający 35-letni związek dyrygencki Henryka Mandrysza z chórem Słowik
okazał się w małych Przyszowicach dużym
wydarzeniem muzycznym, a to za sprawą uczestniczących w nim gwiazd polskich scen operowych, solistów Opery Śląskiej, Anny Boruckiej
(mezzosopran) oraz Ireneusza Miczki
(baryton). Wspólny występ śpiewaków zawodowych z pasjonatami śpiewu skupionymi
w Słowiku, dostarczył publiczności wielu wzruszeń, podkreślił również jak dużym szacunkiem
w środowisku muzycznym darzony jest Henryk
Mandrysz.
Zapowiedzi uczty muzycznej można było
posłuchać jeszcze w trakcie nabożeństwa, dały
ją Anna Borucka, poruszającym wykonaniem
pieśni „Ave Maria” oraz Anna Jaskółka Haśnik, wykonaniem „Ave verum corpus”.
W trakcie koncertu najczęściej śpiewał Słowik
pod batutą swojego dyrygenta, wykonując nierzadko utwory ze znanych oper - „Modlitwę”
z „Wolnego strzelca” czy na zakończenie pieśń
niewolników z „Nabucco” Verdiego. Akompaniował Jerzy Matula.

Po koncercie szacowny jubilat zbierał zewsząd gratulacje i powinszowania, z którymi
pospieszyli m.in. prezes chóru Irena Czumplik
oraz wójt gminy Joachim Bargiel.

Jubilat
Henryk Mandrysz
dyryguje Słowikiem od roku 1979, z którym koncertował ponad tysiąc razy.
Jeszcze dłużej, bo od roku
1975 prowadzi Górniczą
Orkiestrę Dętą KWK
Makoszowy, obecnie pod
zmienioną nazwą, zdobywając z nią wiele ważnych
nagród, m.in. w Bossen
(Niemcy) zdobył I miejsce
dla najlepszego dyrygenta. Za swoje osiągnięcia
uhonorowany został m.in.: Nagrodą Wojciecha
Korfantego, Nagrodą Prezydenta Miasta Zabrze
w dziedzinie kultury. Odznaczony został Złotą
Odznaką Zasłużony dla Województwa Katowickiego oraz Złotą Odznaką z Wieńcem Laurowym przyznaną przez ŚZChiO.

Zdrowo na sportowo
Wraz z ostatnimi godzinami
stycznia kończy się w Gimnazjum
nr1 w Gierałtowicach praca nad
projektem „Zdrowo na sportowo”,
realizowanym przez Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”, w ramach programu „Działaj Lokalnie”.
Dzięki dużemu zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz wspierającym nas wolontariuszom zrealizowaliśmy to, co założyliśmy przystępując do projektu w sierpniu 2014 roku.
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Młodzież uczestniczyła w wycieczkach
pieszych, rowerowych, pogadankach na temat
zdrowego odżywiania oraz szeroko pojętego
zdrowego trybu życia, wyjechała na żagle i lodowisko.
Największym osiągnięciem naszego projektu
jest siłownia „pod chmurką”, która powstała na
terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, z której korzystają wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszej gminy, a także pobliskich miejscowości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom
dobrej woli - sponsorom, którzy wsparli nasze
działania.
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” w Gierałtowicach

Koncert kolęd w Paniówkach informator
1 lutego br. w kościele parafialnym
w Paniówkach odbył się doroczny,
XXV już Koncert Kolęd zorganizowany przez miejscowy chór Cecylia.
Jak przystało na jubileuszową edycję
koncertu jego program był wyjątkowo
atrakcyjny. Publiczność miała okazję
wysłuchać pieśni w wykonaniu wyjątkowego śpiewaka - pedagoga muzycznego, duchownego i zarazem świetnego tenora, ks. Pawła Sobierajskiego. Jego występy nagradzano
gromkimi brawami. Do śpiewu na organach elektrycznych akompaniowała
Barbara Jałowiecka-Cempura.
Wielką atrakcją okazał się również
występ świetnej Orkiestry Dętej KWK
Halemba, pod dyrekcją Piotra Szczygioła. W repertuarze muzyków w górniczych mundurach królowały aranżacje
znanych kolęd.
W tym doborowym towarzystwie
bardzo dobrze czuł się chór Cecylia pod
dyrekcją Androniki Krawiec, który
wykonał wiązanki kolęd, nagradzane
gorącymi brawami.

WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 32. 30. 11. 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 32. 30. 11. 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 32. 30. 11. 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY
.

Finał koncertu należał do Orkiestry
Górniczej, a ta popisała się żywiołowym wykonaniem „Marsza Radetzkyego”. Oklaski skierowane do
wszystkich wykonawców trwały kilka
minut. Spontaniczne słowa podziękowania dla uczestników koncertu
popłynęły także od proboszcza parafii

w Paniówkach, ks. Józefa Świerczka.
Dodać należy, że obowiązki konferansjera koncertu wzięła na siebie Urszula
Długaj.
Po koncercie, prezes chóru, Stefania
Rudnik, zaprosiła wszystkich uczestników na słodki poczęstunek.
JM

Dzień Seniora w Gimnazjum w Paniówkach
28 stycznia br. nauczyciele, Bożena
Benson i Zbigniew Długaj oraz uczennica Magdalena Pakura, ze śpiewem na
ustach przywitali piosenką „Powróćmy
jak za dawnych lat” wszystkich zebranych gości na tradycyjnym już
w gimnazjum Dniu Seniora.
Przy pięknie ozdobionych stołach, pachnących ciastem i świeżo parzoną
kawą zasiadło 160 seniorów, którzy ten
wieczór postanowili spędzić razem
z wnukami. To był doskonały wybór, bo
gimnazjaliści zabrali swoich gości
w czasy dobrze im znane ze szklanego
ekranu. Posłużył im do tego specjalnie
przygotowany na tą okazję wehikuł
czasu (w tej roli wystąpił wysłużony
babciny rower). Dzięki ruchom czasomierza, seniorzy uczestniczyli w znanym z lat 80-tych telewizyjnym Koncercie życzeń. Muzyczne dedykacje wykonali soliści Magdalena Pindur, Szymon Piontek i Krystian Jachnik oraz
chórek złożony z uczniów oraz absolwentek gimnazjum. Nie zabrakło pokazów tanecznych, które bardzo się

podobały i wzbudziły
duże zainteresowanie
widowni. To był dopiero początek. Kolejny ruch machiny przeniósł wszystkich do
popularnego jeszcze
nie tak dawno programu Familiada.
Uczniowie klas II fenomenalnie odegrali
swoje role, prezentując
niezwykle swobodnie
aktorskie a przede wszystkim kabaretowe umiejętności. Kolejne rytmiczne
odliczanie i cała sala zawirowała, bo na
scenę triumfalnie wkroczył rok 2015
czyli modele i modelki, prezentujące
żartobliwe stylizacje współczesnego
Dziadka i Babci. Ogromny aplauz i gromkie brawa były dla uczniów najlepsza
nagrodą.
Ten wieczór obfitował w różne niespodzianki. Jedną z nich przygotowali
sami goście. Dla uczniów i seniorów
wystąpił jeden z dziadków, pan Antoni

Przez sztukę do samodzielności
Warsztaty twórcze dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zrealizowało projekt pn. „Przez
sztukę do samodzielności - warsztaty
twórcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” skierowany do niepełnosprawnych, dorosłych mieszkańców gminy Gierałtowice, głównie
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu znacznym i głębokim. Projekt

był współfinansowany ze środków
Gminy Gierałtowice (dotacja w wysokości 15 tys. zł) w ramach wspierania
realizacji zadania publicznego oraz
środków własnych Stowarzyszenia
i wpłat własnych adresatów zadania.
O przebiegu warsztatów i problemach osób niepełnosprawnych, w kolejnym wydaniu „Wieści”, opowie Ewa
Dudzińska - wiceprezes Stowarzyszenia.

Rybka a jego prezentacja nawiązująca
do Patrona szkoły, okazała się doskonałym zwieńczeniem tego wyjątkowego, pokoleniowego spotkania.Dzień
Seniora w tradycji Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Paniówkach zajmuje wyjątkowe miejsce, dlatego w jego przygotowanie włącza się cała szkolna społeczność. Nad oprawą muzyczną tegorocznej uroczystości jak zawsze czuwała
Beata Łakomska, a dekoracje pod kierunkiem Agnieszki Serwatki wykonali
uczniowie gimnazjum.

Warszawiacy
docenili Ślązaka
Trener Eugeniusz Mehlich od ubiegłego roku działa we władzach Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness
i Trójboju Siłowego, gdzie pracuje
w Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko
to wybrali go uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
tego Związku. - Dla mnie najbardziej
sympatyczne było to, że warszawiacy
głosowali na moją osobę, a nie na
mojego konkurenta z Warszawy powiedział dla „Wieści” trener Mehlich.
Warto zauważyć, że jego wybór do
władz PZKFiTS, to przede wszystkim
docenienie kompetencji E. Mehlicha.

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 32. 30. 11. 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szołtysek
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 Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 32 30 11 311
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 32. 30. 11. 321;
e-mail: finanse@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 32. 30. 11. 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 32 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 32. 30. 11. 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
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 Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
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
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 32. 30. 11. 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 32. 30. 11. 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław 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 Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 32. 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Beata Nitsze
tel. 32. 30. 11. 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gierałtowickie Centrum Rozwoju
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 32 30 11 539 ; fax: 32 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
Kierownik - Agnieszka Kałuża
tel./fax: 32. 301 15 27,
e-mail: kierownik@ops.gieraltowice.pl
www.gieraltowice.naszops.pl
Przedsiębiorstwo 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.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 32. 30. 11. 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 32. 30. 11.397; 601 059 509
Bogusław MRYKA - sołectwo Paniówki
tel. 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 32.30.11 509; 601 056 069
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Pięciolecie Wodnika
Ponad milion klientów!
W styczniu br. upłynęło 5 lat
od otwarcia gminnej krytej pływalni Wodnik w Paniówkach największego w naszej gminie
obiektu służącego sportowi i rekreacji. W tym czasie popularnego Wodnika odwiedziło
ponad milion klientów, nie licząc uczniów naszych szkół,
którzy w ramach zajęć WF, korzystają co tydzień z około tysiąca wejściówek na basen.
Warto przypomnieć, że inwestycję zrealizowano kosztem
30 mln zł, z czego około 10 mln zł
gmina pozyskała ze środków zewnętrznych.
Jak informuje dyrektor obiektu, Przemysław Dejneka, WODNIK sprzyja pływaniu rodzinnemu - preferencyjne ceny
biletów rodzinnych sprawiły, że dotychczas
kasy pływalni sprzedały ich ponad 150
tysięcy. Pływalnia jest w pełni przystosowana
do przyjmowania osób niepełnosprawnych jak się okazuje stanowią oni znaczny procent
klientów - około 2600 osób miesięcznie. To
m.in. efekt stałej współpracy z Ośrodkiem dla
Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzia
Bożego w Borowej Wsi i powiatem mikołowskim w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zdrowy styl życia - rozwój sportu
Powstanie pływalni przyczyniło się nie
tylko do popularyzacji zdrowego stylu życia,
ale i do rozwoju sportu szkolnego i wyczynowego. Dwa razy do roku na basenie rozgrywana jest największa masowa impreza sportowa gminy - Mistrzostwa Szkół w Pływaniu
o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice.
Na Wodniku swoją bazę treningową mają pływacy LKS Jedność Przyszowice, w którego
barwach startują zawodnicy ze wszystkich
miejscowości gminy Gierałtowice. Dobre warunki do treningów prowadzonych przez znakomitego szkoleniowca, dr Alicję Stachurę kierowniczkę Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego na AWF w Katowicach, sprawiły, że nasi zawodnicy (rocznik 2003) nie
mają sobie równych na Śląsku - w trakcie
ostatnich mistrzostw wygrali klasyfikację
medalową oraz zdobyli 7 indywidualnych tytułów Mistrzów Śląska.
Na terenie pływalni działa również kilka
prywatnych szkółek pływackich, prowadzących zajęcia z nauki i doskonalenia pływania
począwszy od niemowląt (6 miesiąca życia)
bez górnej granicy wieku. Szczegóły wraz
z kontaktem do szkółek znajdują się na stronie

internetowej: www.wodnik-paniowki.pl
Nie tylko pływanie - od października 2012 r.
Wodnik dysponuje klimatyzowaną siłownią
wyposażoną nowoczesne urządzenia renomowanych firm, zarówno do treningu siłowego (dla mężczyzn) jak i fitness dla kobiet.
Obiekt posiada 34 stanowiska do ćwiczeń,
w tym dwie profesjonalne bieżnie elektryczne, orbitreki, stepery, rowerki itp. Klienci
mogą liczyć na stałą opiekę instruktorów,
którzy osoby początkujące wprowadzą do
świata ćwiczeń, a zaawansowanym pomogą
osiągnąć jeszcze lepsze wyniki poprzez odpowiednią modyfikację planu treningowego.
Dostosują również ćwiczenia dla osób ze
schorzeniami serca, nadwagą czy też wymagających rehabilitacji ruchowej, niezależnie od wieku. Instruktorzy zatrudnieni na
siłowni to osoby o bardzo wysokich kwalifikacjach - Egeniusz Mehlich jest m.in.
pięciokrotnym Mistrzem Świata oraz
rekordzistą świata w wyciskaniu sztangi leżąc, wychowawcą trzech Mistrzyń Świata
Juniorek w tej konkurencji, a także trenerem
personalnym i sędzią międzynarodowym w
trójboju siłowym. Kadrę instruktorską siłowni
uzupełnia Maria Drost - absolwentka AWF
w Katowicach, legitymującą się uprawnieniami instruktora odnowy biologicznej,
fitness w zakresie ćwiczeń siłowych oraz
nowoczesnych form gimnastyki. Z oferty
siłowni korzysta ponad 1000 osób miesięcznie.
Wodnik dysponuje dwoma basenami, 25 metrowym pływackim oraz rekreacyjnym,
63 metrową zjeżdżalnią, czterema wannami
z hydromasażem i solanką, grotą solną, tunelem wodnym z dyszami do masażu.
Dostępne są również sauny, spa, zabiegi
kosmetyczne oraz w kapsułach, masaż. Na
terenie obiektu znajdują się także sklep sportowy i gabinet stomatologiczny.

uzyskiwała coraz lepsze wyniki finansowe, co
dawało nadzieję na samofinansowanie się,
w październiku 2011 r. Wójt i Rada Gminy Gierałtowice postanowili przekształcić zakład
budżetowy w jednoosobową spółkę prawa
handlowego ze 100 % udziałem gminy Gierałtowice, która w lipcu 2013 r. uzyskała status
organizacji pożytku publicznego i do dnia
dzisiejszego zarządza obiektem.
Oprócz zmian o charakterze prawnym na
przestrzeni minionych 5 lat w obiekcie wprowadzono wiele zmian. Zmodernizowano m.in.
system zasilania Wodnika w energię elektryczną, poprzez budowę układu kogeneracyjnego, produkującego z gazu ziemnego prąd
i ciepło. Inwestycja ta wpłynęła na obniżenie
kosztów eksploatacji obiektu i zabezpieczyła
jego funkcjonowanie na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej. Na jej realizacje
gmina pozyskała 1,2 mln zł dofinansowania z
UE, co stanowiło 70% kosztów całego przedsięwzięcia. Dodatkowo pływalnia pobiera
ciepło z systemu solarów (54m 2) zainstalowanych na dachu budynku. Na budowę układu
solarnego pozyskano dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł.

Zmiany i modernizacja Wodnika

Materna, występujący w wadze 57 kg, jest
aktualnym Mistrzem Polski Młodzików z Poznania - 2014.

Początkowo pływalnia funkcjonowała jako
zakład budżetowy, jednak z uwagi na fakt, że

Materna w Kadrze
Narodowej!
Adrian Materna bokser KS GARDA Gierałtowice, został powołany do Młodzieżowej
Kadry Narodowej na
zgrupowanie szkoleniowe w Szczecinie
w dniach 16-22 luty,
połączone ze startem
kontrolnym w dniu 21 lutego w Międzynarodowym Turnieju Ziem Nadbałtyckich.
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