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    1 lutego uruchomiono bezpłatną li-
nię autobusową EC-3, umożliwiającą 
szybki dojazd z Gierałtowic i Przyszo-
wic do Centrum Handlowego Europa 
Centralna. Linię obsługują busy poma-
lowane na charakterystyczny różowy 
kolor. Zatrzymują się one w Gierałto-
wicach i Przyszowicach na przystan-
kach autobusowych KZK GOP. 

    Transport odbywa się w dni po-
wszednie oraz w soboty i niedziele - 
oprócz świąt i dni wolnych od pracy. 
Jak poinformował nas kierowca je-
dnego z busów, pojazd może zabrać na 
swój pokład 22 pasażerów. Powrót 
z Centrum Handlowego do Gierałto-

wic i Przyszowic odbywa się przez 
Bojków i Knurów. Nowa linia urucho-
miona została dzięki staraniom pra-
cowników Referatu Edukacji i Zdro-
wia Urzędu Gminy Gierałtowice. 

Rozkład jazdy na stronie nr 6

/JM/

   Pierwsze miejsce w konkursie zdo-
byli ex aequo: Urszula Dreja, Jan 
Smieszek, Edward Wita, Wojciech 
Miczka i Erwin Kazubek, dostar-
czając do redakcji komplet - 100 nu-
merów „Wieści”. Kolejne miejsca za-
jęli (w nawiasach ilość numerów ga-
zety): Zdzisław Klais (98,5), Joanna 
Urbanik (97), Bronisław Wiechuła 
(97), Maria Promny (95), Anna 
Herdzin (94), Stefania Kubosz (93), 
Wojciech Smieszek (93), Małgorzata 
Karczmarz (87), Henryk Mateja (82), 
Mariusz Porwoł (79) i Róża Pierchała 
(77).

   Okazuje się, że „Wieści” zbiera 
wielu czytelników. Pięciu posiada 
wszystkie numery - 100 egzemplarzy, 
zebrane w przeciągu niemal 14 lat wy-
dawania pisma (od maja 2002 r.). 
Kolejne jedenaście osób dostarczyło 
na konkurs od 98,5 numeru (jednej 
osobie brakowało okładki) do 77. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki a zwycięzcy konkursu również 
bony towarowe, ufundowane przez 
wydawcę „Wieści” - GOK w Gierałto-
wicach. Nagrody wręczali wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel oraz 
dyrektor GOK i zarazem naczelny 
„Wieści”, Piotr Rychlewski.

  W spotkaniu z czytelnikami uczestni-
czyli także zaproszeni goście, m.in.: 
przewodniczący RG Józef Buchczyk, 
skarbnik gminy Michał Kafanke oraz 
red. naczelny knurowskiego „Prze-
glądu Lokalnego” Bogusław Wilk - 
piszący dla „Wieści” i redagujący je 
w latach 2002-2007.   

/Redakcja/

    Jury, po zapoznaniu się z 20 propo-
zycjami nadesłanymi na konkurs, 
postanowiło wybrać dla oczyszczalni 
nazwę „RACZEK”. - Autorką tej pro-
pozycji jest pani Marzena Głąbica 
z Gierałtowic - poinformowała nas 
przedstawicielka organizatora konkur-
su, Anna Kubicka z PGK Sp. z o.o. 

    Wybór okazał się niezwykle trudny. 
Pozytywnie zaskoczyła nas niezwykła 
pomysłowość i ogromne poczucie hu-
moru uczestników konkursu. - informu-
ją organizatorzy na swojej stronie 
internetowej.  A to kilka propozycji, 
które przegrały z „Raczkiem”: Gmin-
ny czyścioch, Szczota, Kryształek, 
Utoplec, Szlamik, Szuwarek, Przy-
szówka.

W części oficjalnej głos zabrali m.in.: 
wójt Joachim Bargiel oraz red. Wilk. 
Mówcy zwrócili uwagę na ważką rolę 
„Wieści” w przekazywaniu informacji 
na terenie gminy.
    Nie obyło się bez jubileuszowego 
tortu, w dodatku przystrojonego stroną 
tytułową setnego numeru „Wieści” - to 
była spora sensacja, kiedy okazało się, 
że strona jest jadalna, gdyż wydruko-
wano ją na opłatku. Tort z „Wieściami” 
spożyto ze smakiem. 

Źródło: PGK

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom 

- mieszkankom Gminy 
Gierałtowice

składamy z serca 
płynące, szczere życzenia

wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, spełnienia 

marzeń
oraz sukcesów w życiu 

osobistym i zawodowym.
Niech radość i uśmiech 

towarzyszy Paniom 
każdego dnia.

Laureaci Konkursu Jubileuszowego
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Opr. JM, źródło: materiały RG Gierałtowice

    W trakcie trwającego ponad trzy 
godziny posiedzenia, Rada rozpatrzy-
ła i podjęła 12 uchwał. Dwie z nich 
wprowadziły korekty do budżetu oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gierałtowice.  Rada wyraziła 
również zgodę na dokapitalizowanie 
gminnego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej poprzez wniesienie 
przez gminę udziałów w formie wkła-
du pieniężnego. Na cel ten z budżetu 
gminy przeznaczono 1 mln zł. Podjęto 
także uchwałę umożliwiającą doko-
nanie darowizny - chodzi o przekaza-
nie na rzecz Skarbu Państwa działek 
będących własnością gminy, z prze-
znaczeniem na cel publiczny, którym 
jest odbudowa koryta potoku Ornon-
towickiego.

    Kolejne uchwały podjęto w spra-
wach: A) Zmiany programu współ-
pracy gminy Gierałtowice z organiza-
cjami pozarządowymi. B) Zmiany 
uchwały RG z 24.11.2015 r., dotyczą-
cej regulaminu przyznawania nauczy-
cielom dodatków. C) Zasad przyzna-
wania oraz wysokości diet przysłu-
gujących radnym RG Gierałtowice. 

D) Zasad przyznawania diet dla 
sołtysów oraz zwrotów kosztów po-
dróży służbowych. Podjęto również  
uchwały dotyczące spraw organiza-
cyjnych Rady Gminy, m.in. zmian 
w składach trzech komisji stałych RG 
oraz planów pracy komisji stałych na 
rok 2016. 

    W trakcie sesji poruszono sprawy 
związane z poszczególnymi miejsco-
wościami gminy, które dotyczyły 
m.in. inwestycji w sołectwach oraz 
funkcjonowania sportu. Zygmunt 
Strzoda, radny z Paniówek, pytał dla-
czego w budżecie gminy na rok bie-
żący nie uwzględniono remontu 
chodnika przy ul. Zwycięstwa w Pa-
niówkach? Wójt Joachim Bargiel wy-
jaśnił, że będzie to zadanie dwuletnie 
ze względu na duży zakres robót i zo-
stanie wpisane do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy. Jak poin-
formowała Janina Pohl, kierownicz-
ka Ref. Inwestycji, istniejąca doku-
mentacja remontu obejmuje odcinek 
1300 m chodnika (od ul. Gliwickiej do 
ul. Swobody) i wymaga aktualizacji. 
Nowy projekt obejmie zarówno budo-
wę  i naprawę  istniejącego chodnika, 
jak i odwodnienie terenu wraz z wyko-
naniem wjazdów do posesji. 
    Temat funkcjonowania sportu w na-
szej gminie pojawiał się w trakcie 
obrad kilku ostatnich sesji. Nie za-
brakło go i tym razem - Marek Bła-
szczyk, radny z Przyszowic, pytał 

m.in. dlaczego w ramach podziału pie-
niędzy z nadwyżki budżetowej z ubie-
głego roku nie uwzględniono środków 
dla LKS Jedność 32 Przyszowice? Jak 
podkreślił, w klubie z Przyszowic tre-
nuje 260 zawodników w różnych se-
kcjach. Liczba ta przewyższa sumę 
zawodników z pozostałych klubów 
z naszej gminy. Radny odniósł się 
także do wyników otwartego konkursu 
ofert na zadania publiczne gminy Gie-
rałtowice w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej w roku 
2016 (wyniki konkursu publikujemy 
na 8 stronie). Zdaniem radnego, 
dotacje dla klubów nie zostały roz-
dzielone proporcjonalnie. Z kolei wójt 
gminy, Joachim Bargiel, przy-
pomniał, że w obecnym budżecie zo-
stała zwiększona pula pieniędzy dla 
klubów z naszej gminy. Wyjaśnił rów-
nież, że jeden z projektów konkurso-
wych zgłoszonych przez LKS z Przy-
szowic dotyczył piłkarzy IV ligi. 
Komisja odrzuciła ten projekt ze 
względu na niemożność finansowania 
tych piłkarzy w ramach środków prze-
znaczonych na wspieranie i upowsze-
chnianie kultury fizycznej. Będą ogła-
szane kolejne konkursy - dodał wójt. 
Poinformował również o możliwości 
podjęcia stosownej uchwały w spra-
wie przekazania przez gminę środków 
na sport.

Rada Gminy wyraziła zgodę 
na dokapitalizowanie PGK.

    Punkty nieodpłatnej pomocy pra-
wnej uruchomione zostały na mocy 
ogólnopolskich przepisów przez Po-
wiat Gliwicki przy współpracy z pię-
cioma gminami. Mogą z nich ko-
rzystać: osoby uprawnione do pomocy 
społecznej z powodu m.in. Niepełno-
sprawności i przemocy w rodzinie; 
młodzież do 26 roku życia; komba-
tanci, weterani i osoby powyżej 65 ro-
ku życia; posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny, a także każdy zagrożony lub po-
szkodowany katastrofą naturalną, 
awarią techniczną lub klęską żywio-
łową.

   Pomoc jest udzielana w zakresie 
m.in.: prawa pracy, przygotowania do 
rozpoczęcia działalności gospodar-
czej, prawa cywilnego, prawa kar-
nego, prawa administracyjnego, prawa 
ubezpieczeń społecznych, prawa ro-
dzinnego oraz prawa podatkowego - 

z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

    Pomoc ta polega na: sporządzeniu 
projektu pisma o zwolnienie od ko-
sztów sądowych lub ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu; poinformowaniu 
o stanie prawnym i przysługujących 
uprawnieniach lub obowiązkach; 
wskazaniu sposobu rozwiązania pro-
blemu prawnego; pomocy w sporzą-
dzeniu projektu pisma z wyłączeniem 
pisma procesowego.

    Oto lokalizacje najbliższych pun-
któw nieodpłatnej pomocy prawnej: 
-    Knurów, ul. Szpitalna 8 - czynny 
od pon. do czw. w godz. 9.00-13.00, 
a w pt. od godz. 9.30 do 13.30;
-   Pyskowice, ul. Strzelców 
Bytomskich 3 - czynny od pon. do śr. 
w godz. 11.30-15.30, a w czwartek 
w godz. 9.30-17.30;
-    Wilcza (gmina Pilchowice), 
ul. Karola Miarki 123 - czynny 
w pon., czw. i pt. w godz. 8.00-13.00, 
a we wt. i śr. w godz. 11.00 do 16.00;

6 marca 2016 r. - niedziela

20 marca 2016 r. - niedziela

Godz. 8.00 - 18.00 - Kiermasz 
wielkanocny w salkach przy 
kościele w Paniówkach.

Godz. 15.00 - Koncert Pieśni 
Pasyjnych w kościele w Chudowie.

    Odpowiadając na Państwa pytania 
dotyczące planowanego przez rząd 
programu ,,Rodzina 500 plus” 
uprzejmie informujemy, iż jednostką 
odpowiedzialną za realizację tego 
zadania dla mieszkańców gminy 
Gierałtowice będzie Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Gierałtowicach.      

    Planowany start programu wyzna-
czony jest na 1 kwietnia 2016 r. 
Wniosek o świadczenie będzie można 
złożyć w ciągu trzech miesięcy od wej-
ścia w życie ustawy. Organ wyda decy-
zję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech 
miesięcy od wpłynięcia wniosku.

    Pierwsza wypłata świadczeń ma 
nastąpić do końca czerwca 2016 r., 
ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez 
względu na to czy wniosek zostanie 
złożony w kwietniu, maju czy do 10 
czerwca 2016 r. Wnioski złożone po 
10 czerwca 2016 r. będą zrealizowane 
ze spłatą do końca lipca 2016 r.
W przypadku złożenia wniosku od 
1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń 
będzie przysługiwać bez spłaty od 
miesiąca złożenia wniosku. 

    Wychodząc naprzeciw Państwa po-
trzebom wydłużymy godziny urzę-
dowania Ośrodka i wprowadzimy sy-
stem zapisów na dogodny dla Państwa 
dzień i godzinę. Zapisu na złożenie 
wniosku będzie można dokonać 
w siedzibie OPS przy ul. Powstań-
ców Śl. 1 lub telefonicznie pod nr.: 32 
301 15 28, od 14 marca 2016 r.

  Świadczenie wychowawcze ma przy-
sługiwać na każde drugie i kolejne 
dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 
W przypadku starania się o wsparcie 
na pierwsze dziecko trzeba będzie 
spełnić kryterium dochodowe: 800 zł 
netto lub 1200 zł netto w przypadku 
dziecka niepełnosprawnego. By uspra-
wnić przebieg składania wniosków 
uprzejmie prosimy podczas zapisu po-
dać informację czy będą Państwo 
składali wniosek na drugie i kolejne 
dziecko, czyli bez kryterium dochodo-
wego czy na pierwsze z uwzględnie-
niem Państwa dochodu.           

   Więcej informacji przekażemy Pań-
stwu w następnym wydaniu „Wieści”. 
Na bieżąco informacje będą zamie-
szczane na stronach internetowych : 
www.gieraltowice.naszops.pl       
www.gieraltowice.pl         

Program Rodzina 500 plus jest w tra-
kcie prac legislacyjnych.         

.
.

.
.

. 

.
.

.

/OPS Gierałtowice/

/Źródło: Serwis Inf. Powiatu/
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    - Budowę rozpoczęto w maju ubie-
głego roku a już w marcu obecnego 
zakończona zostanie pierwsza część 
inwestycji - magazyny i hala spedycyj-
na. Zakończenie całości zaplanowano 
na czerwiec br. - informuje Jacek Prze-
szłowski, kierownik budowy z rze-
szowskiej firmy SB Complex. 

    Wznoszona fabryka pomieści 4 hale 
- przeznaczone na część produkcyjną, 
spedycyjną oraz zautomatyzowany 
magazyn i wieżę technologiczną wy-
soką na 25 metrów. Powierzchnia uży-

2tkowa obiektu przekroczy 3,2 tys. m , 
3a kubatura wyniesie blisko 37 tys. m . 

Hala produkcyjna wyposażona zosta-
nie w zintegrowaną linię ważąco-
pakującą. Magazyn będzie w pełni 
zautomatyzowany. Ze względu na wy-
soki stopień automatyzacji produkcji 
i magazynowania, właściciel fabryki 

przewiduje zatrudnić jedynie około 
15 pracowników (do 10 mężczyzn i do 
5 kobiet) na dziale produkcyjnym 
i 9 pracowników do zarządzania pro-
cesem produkcji i magazynowania za 
pomocą specjalistycznego systemu 
informatycznego.     

    Spółka Eco Trade jest firmą polską. 
Jej produkcja opiera się głównie na 

mące, zbożach i cukrze. Proces produ-
kcyjny nie wytwarza odpadów, ście-
ków, hałasu jak również nie powoduje 
zanieczyszczenia powietrza. Budowa-
na fabryka będzie spełniać wszystkie 
krajowe i unijne przepisy dotyczące 
obiektów produkcji spożywczej i co 
ważne nie spowoduje niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko. 

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 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   

   W 2015 roku zakończyła się realiza-
cja projektu budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Gierałtowice. Wię-
kszość nieruchomości z terenu naszej 
gminy została podłączona do kanaliza-
cji sanitarnej. W gminie są jednak 
w dalszym ciągu rejony, gdzie budowa 
sieci kanalizacyjnej była dotychczas 
technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona. Właściciele takich nierucho-
mości mają (zgodnie z Ustawą z 13.09. 
1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach) obowiązek groma-
dzić powstające na terenie ich nieru-
chomości nieczystości ciekłe w szcze-
lnym zbiorniku bezodpływowym lub 
wyposażyć nieruchomość w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków byto-
wych.                
    Uchwała nr XIV/92/15 Rady Gminy 
Gierałtowice z 27 .10. 2015 r. w spra-
wie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gierałto-

.

wice, wskazuje, iż opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych powinno odby-
wać się z częstotliwością wynikającą 
z pojemności zbiornika i ilości zuży-
wanej wody w gospodarstwie domo-
wym, zapewniającą niedopuszczenie 
do przepełnienia zbiornika bądź wy-
lewania na powierzchnię ziemi. Opróż-
nianie osadnika przydomowej oczy-
szczalni ścieków powinno odbywać się 
z częstotliwością wynikającą z instru-
kcji eksploatacji, zapewniającą spra-
wne działanie przydomowej oczy-
szczalni ścieków. Udokumentowanie 
wykonywania wyżej przytoczonych 
obowiązków następuje przez okazanie 
umowy i dowodów płacenia za takie 
usługi. Zatem pamiętajmy, aby regular-
nie opróżniać szambo a rachunki lub 
faktury potwierdzające wywóz nieczy-
stości ciekłych przechowywać za okres 
3 lat wstecz.                
Jednocześnie przypominamy, że 

.

w przypadku technicznej możliwości 
przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej, wykonanie ta-
kiego przyłącza jest obowiązkowe.

/Ref. Ochrony Środ. UG Gierałtowice/ /Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu/

    28 stycznia, w trakcie XIV sesji 
Rady Powiatu Gliwickiego wręczone 
zostały Medale za Zasługi dla Obron-
ności Kraju nadane przez MON. Z rąk 
starosty gliwickiego Waldemara 
Dombka i ppłk dypl. Romana Nowo-
grodzkiego, komendanta Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Gliwicach 
odebrali je samorządowcy. Złote Me-
dale otrzymali Joachim Bargiel - 
wójt gminy Gierałtowice i Wacław 
Kęska - burmistrz Pyskowic. Nato-
miast Brązowymi Medalami odzna-
czeni zostali Andrzej Frejno - 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Gliwickiego i Andrzej Kurek - prze-
wodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego.

    Należy przypomnieć, że w grudniu 
ubiegłego roku, w trakcie spotkania 
w WKU w Gliwicach, Złoty Medal za 
Zasługi dla Obronności Kraju otrzy-
mała Maria Długaj z USC w Gierał-
towicach a srebrny Ryszard Skwirut 
- szef Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego UG w Gierałtowicach.

Fabryka wznoszona przez Eco Trade z charakterystyczną wieżą (25 m) - to bodaj najwyższy 
budynek w naszej gminie, wyższe są jedynie wieże naszych kościołów.
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   Celem Konkursu jest promocja 
zasad ochrony zdrowia i życia w go-

spodarstwach rolnych.            

    Warunkiem uczestnictwa jest zgło-
szenie gospodarstwa rolnego w Pla-
cówce Terenowej KRUS w Gliwicach 
w terminie do 31 marca 2016 r. 
Formularze zgłoszeniowe i szcze-
gółowe informacje o warunkach 
udziału w Konkursie dostępne są 
w Placówce Terenowej KRUS w Gli-
wicach (tel. 32 302 90 12), a także na 
stronie internetowej KRUS: www. 

krus.gov.pl           

    Komisje Konkursowe w zgłoszo-
nych gospodarstwach będą oceniać 
elementy wpływające bezpośrednio 
na bezpieczeństwo pracy, m.in.:             
a) ład i porządek w obrębie podwórza, 
zabudowań i stanowisk pracy, b) stan 
budynków inwentarskich i gospodar-
czych, w tym schodów i używanych 
drabin oraz instalacji i urządzeń ele-
ktrycznych, c) wyposażenie maszyn 
i urządzeń używanych w gospodar-
stwie w osłony ruchomych części, 
podpory i inne zabezpieczenia przed 
wypadkami, d) stan techniczny ma-
szyn i urządzeń stosowanych w go-
spodarstwie, e) warunki obsługi i by-
towania zwierząt gospodarskich, 
f) stosowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej, g) rozwiązania or-
ganizacyjne, technologiczne i techni-
czne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających w 
gospodarstwie rolnym, h) estetykę go-
spodarstw.            
.

    Przystąpienie do Konkursu to szan-
sa i okazja do poprawy stanu bez-
pieczeństwa i higieny pracy we wła-
snym gospodarstwie rolnym, to spra-
wdzian efektów swojej pracy i wpro-
wadzonych innowacji czy ulepszeń 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy. Zdobyta przy okazji uczestnic-
twa w Konkursie nagroda to dodat-
kowa motywacja i promocja dla lau-
reata i regionu, z którego się wywodzi. 

.
.

.   .
.

.

/KRUS Placówka w Gliwicach/

    Jak co roku Towarzystwo Miłośni-
ków Przyszowic pamięta o faktach 
z historii miejscowości. Delegacja 
TMP odwiedziła cmentarz, na którym 
znajdują się mogiły masowe ofiar 
sprzed 71 lat, ofiar z 27 stycznia 1945 
roku. Ten dzień dla Przyszowic był 
dniem wyzwolenia przez Armię 
Czerwoną, ale jednocześnie dniem 
wielkiej tragedii dla wielu rodzin. 
Z rąk Sowietów zginęło wtedy 63 mie-
szkańców, w tym pięć kobiet i czworo 
dzieci.        
    Dzięki owocnej współpracy Towa-
rzystwa  z Urzędem Gminy w Gierał-
towicach i właścicielem zakładu ka-
mieniarskiego Piotrem Laszikiem, 
mogiły masowe uchroniono od zapo-
mnienia. Na każdej z nich znajduje się 
granitowa płyta z nazwiskami ofiar 
i prawdą historyczną - „Zamordowani 
przez żołnierzy Armii Czerwonej”.                          

. 

.
/TMP/

Cmentarz w Przyszowicach - jedna ze zbiorowych mogił mieszkańców Przyszowic 
- ofiar mordu Armii Czerwonej z 27 stycznia 1945 roku.

Foto: TMP

 
.

    Urodził się 24 lipca 1927 r. w ro-
dzinie Pawła i Anastazji zd. Mika. 
Ochrzczony został w kościele pw. św. 
Mikołaja przez ks. proboszcza Fran-
ciszka Pogrzebę. Ojciec Olesia, podo-
bnie jak wielu innych powstańców 
śląskich został uwięziony w maju 
1940 r. i osadzony w obozie koncen-
tracyjnym w Dachau. Zginął po po-
wrocie do domu, w 1945 r., od odłamka 
pocisku czołgowego.            

    Oleś miał pięcioro rodzeństwa -
trzech braci i dwie siostry. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej (dwa lata 
w szkole niemiecko-języcznej), 
w 1941 r., władze niemieckie dały mu 
wybór - landowa (wyjazd na roboty do 
Niemiec), albo praca w zarekwi-
rowanym przez Niemców majątku 
Jana Kosza. Wybrał to drugie. W 1943 
roku mając ukończone 16 lat został 
wezwany do rejestracji wojsko-

.

.
.

wej, zaś w roku 1944 dostał przydział 
do obsługi lotnisk w bazie lotniczej nad 
Morzem Północnym, gdzie pełnił 
funkcję pomocnika Luftwafe. Po 
krótkim urlopie i przeszkoleniu zna-
lazł się w transporcie do Danii, do portu 
Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim, 
skąd popłynął do Norwegii. Stacjono-
wał w Trondheim. Nie wojował tam 
wiele, po kapitulacji Niemiec dostał się 
do niewoli angielskiej. Anglicy odse-
parowali Górnoślązaków, Francuzów 
i innych od Niemców i pozwolili im 
wrócić do domu, jemu do Przyszowic.

   Po powrocie pracował jako spawacz. 
W 1952 r. Operetka Śląska w Gliwi-
cach ogłosiła nabór do baletu, chóru 
i orkiestry. Razem z bratem wzięli 
udział w konkursie i zostali przyjęci do 
chóru. Angaż amatorów przyszowic-
kiego chóru do chóru w operetce był 
dla tych chłopców ze wsi wyjątkową 
nobilitacją. Po przyjęciu nie minęła 
ich jednak trzyletnia nauka w szkole 
muzycznej w Gliwicach.              
.

    Oleś w operetce przepracował 10 lat.
Po ślubie z Magdaleną, w 1956 r., 
zamieszkał w domu Glinków. Tam spę-
dził, jak mówił, 17 szczęśliwych lat. 
W roku 1973 kupił dom przy ul. Po-
wstańców Śląskich. W 1971 roku ro-
dzinę spotkało wielkie nieszczęście. 
Pod kołami motocykla zginęła ich 
ukochana córka Zuzanna. W roku 
1972 urodził im się syn Wojciech.
Słabe płace zmusiły Olesia do opu-
szczenia w 1962 r. operetki i zatru-
dnienia się w kopalni Makoszowy. Nie 

.

.

zaprzestał jednak działalności śpie-
waczej. Występował na koncertach 
w Domu Kultury kopalni, a w 1965 r. 
związał się ponownie na trzy lata 
z Operetką Śląską w Gliwicach. 
.

    Od 1945 r. nigdy nie opuścił przy-
szowickiego chóru Słowik, w którym 
udzielał się jako solista. Solo śpiewał 
głównie w operetkach i teatrach wysta-
wianych przez chórzystów, ale również 
podczas uroczystości kościelnych np. 
w Triduum Paschalnym. W roku 2012 
Towarzystwo Śpiewacze Słowik przy-
znało mu tytuł Honorowego Członka 
Chóru.                

    Niemało swoich wspomnień przeka-
zał również Towarzystwu Miłośników 
Przyszowic, którego był członkiem. 
Dzięki jego fenomenalnej pamięci 
udało się uściślić i uchować od zapo-
mnienia wiele faktów, które zostały na 
zawsze zapisane na kartach książek 
o Przyszowicach wydanych w osta-
tnich latach. Bardzo często ubarwiał 
spotkania swoim śpiewem, budząc po-
wszechny podziw nie tylko dla 
pięknego głosu, ale też dla niespo-
tykanej werwy i doskonałej - mimo po-
deszłego wieku - pamięci.           

    Żegnamy więc człowieka, który 
niósł na swych ustach przez całe swoje 
życie śpiew radujący nasze serca i du-
sze. Pożegnajmy go pozdrowieniem 
śpiewaków - Cześć Pieśni!      

.
.

. 
.

.

(Ejp)
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    W ostatnią sobotę karnawału, 6 lu-
tego 2016 r., w Restauracji Verona 
odbył się pierwszy w historii Pa-
niówek Bal Charytatywny - poinfor-
mowała nas pani Jolanta Szymura 
z Paniówek.
     Na zabawie zorganizowanej przez 
Diakonię Charytatywną Wspólnoty 
Dorosłych przy parafii św. Urbana 
w Paniówkach, wspaniale bawiło się 
niemal stu gości. Całkowity dochód 
z Balu zostanie przeznaczony na po-
trzeby najbardziej potrzebujących ro-
dzin Parafii.

    15 stycznia br. w Centrum Kultury 
AGORA we Wrocławiu, miał miejsce 
wernisaż na którym nagrodzono laure-
atów Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Pieski w kreski”. 
Tematy prac dotyczyły sfery wrażli-
wości wobec zwierząt.
 

    ZSP w Gierałtowicach reprezen-
towali w konkursie uczniowie świe-
tlicy szkolnej. Spośród 1200 (!) nade-
słanych prac, jury przyznało II miej-
sce Karolinie Szołtysek z ZSP Gierał-
towice, w kategorii: Młodzież 10 - 13 
lat - Formy przestrzenne i płasko-
rzeźby. Gratulujemy kolejnego 
sukcesu!
 

/Elżbieta Widuch/
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Karolina przed nagrodzoną pracą (w ramce)

    Jest łodzianką, autorką bardzo inspi-
rujących antologii cytatów i pierwszą 
edytorką. W 2008 roku otworzyła wła-
sne wydawnictwo im. Benjamina 
Franklina, żeby jej książki mogły uka-
zywać się na rynku (obecnie wyda-
wnictwo prowadzi córka). 
    Ma sześć wydań: „Myśl i działaj 
dla przyszłości” - „Złap na zawsze 
wiatr w żagle”- oba zbiory z przed-
mową dr Ewy Lisowskiej; „Wyrusz 
w drogę” - 900 inspirujących myśli 
Jana Pawła II m.in. o: działaniu, czło-
wieku, życiu, miłości, kobiecie, mło-
dości, starości, pracy, kulturze, 
z przedmową red. Ewy Karabin 
z „Więzi”; „Sekrety istnienia” - 900 
inspirujących myśli jak odnaleźć 
źródło radości i życia oraz z wdzię-
kiem się zestarzeć - z przedmową Zu-
zanny Celmer oraz „Sto i więcej lat 

w aktywności” - 900 inspirujących cy-
tatów, które rozbudzą w tobie życiowe 
pasje - z przedmową profesora Zdzi-
sława Ryna oraz „Obudź się do 
życia”- 900 inspirujących cytatów jak 
zwyciężyć czas i mieć w sercu wie-
cznie maj, z przedmową profesora 
Jana Ślężyńskiego. 

/Źródło: GCR//J.S./

    Niemal każde z ozdobionych przez 
nią jajek, to prawdziwe cacko. Trudno 
odmówić im uroku, precyzji wzorów, 
pomysłowości w doborze motywów 
czy bajkowego klimatu. Walory te od 
lat już doceniane są przez kolekcjo-
nerów z kraju i spoza granic a także 
jurorów wielu konkursów na których 
artystka jest nagradzana. Wystarczy 
wspomnieć prestiżowe konkursy 
„Górnośląskie kroszonki” - organizo-
wane przez Muzeum w Gliwicach 
a obecnie przez Muzeum Górnoślą-
skie w Bytomiu. 

    Niektóre z przedstawionych na 
zdjęciu kroszonek, ale również nowe 
wzory, będzie można podziwiać na 
żywo a także zakupić, w trakcie Kier-
maszu Wielkanocnego w Paniówkach 
- na który w imieniu organizatorów 
(GOK w Gierałtowicach) serdecznie 
zapraszamy.

/-/ /-/

Joanna Urbanik

To jedynie część kolekcji - niektóre z prezentowanych jajek wysłane zostaną na konkursy organi-
zowane m.in. przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i MDK w Świnoujściu.

    Odbyły się warsztaty kroszonkar-
skie zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

   Pierwsze zajęcia miały miejsce 
19 lutego. Kursanci pod okiem instru-
ktorki, Joanny Urbanik, poznali na 
nich podstawy zdobienia jaj techniką 
rytowniczą, polegającą na usuwaniu 
farby z zabarwionego wcześniej jajka 
za pomocą skalpela lub wiertła denty-
stycznego. Tak powstaje wzór na 
kroszonce, który później będzie 
można zabarwić, na przykład kolo-
rowym tuszem kreślarskim - patent 
pani Joanny. 

     W zajęciach wzięło udział kilkana-
ście osób - reprezentantów wielu po-
koleń mieszkańców naszej gminy.

A to jedna z kroszonek wykonanych na 
warsztatach - efekt ponad dwugodzinnej 
pracy.
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Foto: arch.

- Gierałtowice Granica: 08:22, 09:52, 11:37, 12:54, 14:09, 15:24, 16:39, 17:54, 19:07, 20:22
- Gierałtowice Wyzwolenia: 08:23, 09:53, 11:38, 12:55, 14:10, 15:25, 16:40, 17:55, 19:08, 20:23
- Gierałtowice Kościół: 08:24, 09:54, 11:39, 12:56, 14:11, 15:26, 16:41, 17:56, 19:09, 20:24
- Gierałtowice Skrzyżowanie: 08:26, 09:56, 11:41, 12:58, 14:13, 15:28, 16:43, 17:58, 19:11, 20:26
- Gierałtowice Przejazd kol.: 08:28, 09:58, 11:43, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45, 18:00, 19:13, 20:28 
- Przyszowice Kościół: 08:29, 09:59, 11:44, 13:01, 14:16, 15:31, 16:46, 18:01, 19:14, 20:29
- Przyszowice Skrzyżowanie: 08:30, 10:00, 11:45, 13:02, 14:17, 15:32, 16:47, 18:02, 19:15, 20:30
- Przyszowice Dwór: 08:32, 10:02, 11:47, 13:04, 14:19, 15:34, 16:49, 18:04, 19:17, 20:32
- C.H. Europa Centralna: 08:35, 10:05, 11:50, 13:07, 14:22, 15:37, 16:52, 18:07, 19:20, 20:35

- Gierałtowice Granica: 09:22, 11:37, 12:52, 14:07, 15:22, 16:37, 17:52, 19:07
- Gierałtowice Wyzwolenia: 09:23, 11:38, 12:53, 14:08, 15:23, 16:38, 17:53, 19:08
- Gierałtowice Kościół: 09:24, 11:39, 12:54, 14:09, 15:24, 16:39, 17:54, 19:09
- Gierałtowice Skrzyżowanie: 09:26 11:41 12:56 14:11 15:26 16:41 17:56 19:11
- Gierałtowice Przejazd kol.: 09:28, 11:43, 12:58, 14:13, 15:28, 16:43, 17:58, 19:13
- Przyszowice Kościół: 09:29, 11:44, 12:59, 14:14, 15:29, 16:44, 17:59, 19:14
- Przyszowice Skrzyżowanie: 09:30, 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45, 18:00, 19:15
- Przyszowice Dwór: 09:32, 11:47, 13:02, 14:17, 15:32, 16:47, 18:02, 19:17
- CH Europa Centralna: 9:35, 11:50, 13:05, 14:20, 15:35, 16:50, 18:05, 19:20

    Spotkania poświęcone tradycji, nie 
tylko śląskiej, poprowadziła pani 
Monika Ziober - etnolog, czyli spe-
cjalistka od zwyczajów i dziedzictwa 
kulturowego właśnie. Warsztaty od-
były się w każdej z czterech świetlic 
GOK dwukrotnie. W pierwszym tygo-
dniu ferii odbył się cykl poświęcony 
tradycji wypiekania na Śląsku ciast, 
kołoczy, bab świątecznych (w końcu 
zbliża się Wielkanoc). Dzieci miały 
możliwość poznać „sekret” wyrobu 
tradycyjnej plecionki oraz zapomnia-
nego sposobu ręcznego wyrobu masła 
z „prawdziwej” śmietany.

    Kolejny cykl w drugim tygodniu 
ferii - to były warsztaty poświęcone 
tradycyjnym sposobom wyrobu my-
dła. Przy okazji uczestnicy zajęć zapo-
znali się z historią tego „wynalazku”. 
Każdy własnoręcznie wykonał i ude-
korował kostkę pachnącej różnymi 
aromatami gliceryny. A następnie 
„zwykłe” mydełko zmieniło się w 
artystycznie zapakowany prezent dla 
mamy.
   Polecamy śledzić na facebooku oraz 
stronie internetowej GOK informacje 
o kolejnych warsztatach. Z pewnością 
każdy znajdzie tam interesujące dla 
siebie formy spędzenia wolnego 
czasu.
/-/

    Świetlica GOK w Chudowie zapra-
sza na warsztaty tworzenia koszy ze 
sznurka bawełnianego.
Warsztaty odbędą się 21 marca 
w godz. 17.00 - 20.00 w Świetlicy 
w Chudowie, ul. Szkolna 72.

Zapisy pod nr tel. 604 917 720 lub 
osobiście. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt zajęć to 5 zł od osoby.

    Materiały i narzędzia należy kupić 
we własnym zakresie:
- szydełko nr 10,
- sznurek bawełniany szerokość 5 
mm, długość 100 m.

    

    

    

GOK zaprasza dzieci i młodzież do 
udziału w ELIMINACJACH do IV 
edycji Konkursu Piosenki KLANG, 
które odbędą się 16 kwietnia o godz. 
11.00 w GOK w Gierałtowicach.    

   Konkurs skierowany jest do soli-
stów, zespołów wokalnych i zespołów 
instrumentalno-wokalnych wykonują-
cych szeroko rozumianą muzykę roz-
rywkową oraz utwory własne. 
   Do eliminacji można przystąpić 
w trzech kategoriach: szkoła podsta-
wowa; gimnazjum; szkoły ponadgi-
mnazjalne.            

Zapisy w GOKu w Gierałtowicach 
osobiście lub pod nr telefonu: 32 501 
15 11 do 8 kwietnia.              

Zwycięzcy eliminacji wezmą udział 
w konkursie głównym, który odbędzie 
się w trakcie imprezy Śląskie Gody 
Gminy Gierałtowice.

 .
.

.

.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zaprasza na wyjazd do Cho-
rzowskiego Centrum Kultury na spe-
ktakl pt.: „Rajzentasza - krótkie sztuki 
po śląsku, dwie do śmiechu a jedna 
nie”, w wykonaniu Teatru Reduta Ślą-
ska. 
Wyjazd 10 kwietnia br. (niedziela). 
Koszt wyjazdu to 25 zł od osoby. 
Zapisy do 1 marca 2016 r. osobiście 
w GOK lub pod nr tel.: 32 301 15 11. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Zapraszamy!

/GOK/

Warsztaty piekarnicze

   

dyrektor@gok.gieraltowice.pl

Konkurs ma charakter otwarty - skie-
rowany jest do wszystkich piszących 
bez ograniczeń.
 

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch 
kategoriach wiekowych: kat. I dorośli,
kat. II - dzieci i młodzież.

Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest 
nadesłanie pocztą jednego utworu poe-
tyckiego w 4 egzemplarzach maszyno-
pisu oraz tego samego utworu zapisa-
nego w formie elektronicznej (np. pły-
ta CD). Formę elektroniczną można 
też przesłać mailem na adres: 

2. Utwór należy opatrzyć godłem. 
Godło (słowo) umieszczone w pra-
wym górnym rogu kartki z wierszem 
oraz zapisu elektronicznego; to samo 
godło powinno występować na dołą-
czonej kopercie zawierającej kartkę 
z danymi o autorze - imię, nazwisko, 
adres, numer telefonu, wiek, adres 
e-mail (uczniowie proszeni są o po-
danie klasy i szkoły).

3. Jeden autor może przysłać tylko 
jeden wiersz. Wiersz nie może liczyć 
więcej niż 30 wersów a jego recytacja 
nie może przekraczać pięciu minut. 

4. Wiersz należy przesłać do 8 kwie-
tnia 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje 
data wpływu), na adres: Gminny Ośro-
dek Kultury w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7B.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 
29 kwietnia 2016 r. podczas uroczy-
stości będącej finałem konkursu. 
Wówczas każdy finalista samodziel-
nie zaprezentuje swój utwór przed jury 
i publicznością. W uzasadnionych 
przypadkach autora podczas prezen-
tacji może zastąpić inna osoba.

6. Organizator przewiduje nagrody 
finansowe (kat. I) i rzeczowe (kat. II)

Regulamin na: www.gok. gieraltowice.pl



    

   Z danych statystycznych wynika, iż 
w naszym województwie aż 72 proc. go-
spodarstw domowych ma dostęp do inter-
netu. Cóż z tego, gdy wciąż wiele osób nie 
korzysta z tego cywilizacyjnego dobro-
dziejstwa. Przyczyna jest prozaiczna. 
W przedziale wiekowym od 65 do 74 lat 
bez mała 90 proc. osób nigdy nie ko-
rzystało z komputera. Prawdopodobień-
stwo posiadania takich umiejętności 
w grupie wiekowej 55+ wynosi 35 proc. 
A przecież internet to niezwykłe miejsce, 
dzięki któremu wzrasta poziom wiedzy 
o świecie, ułatwia on korzystanie z usług, 
robienie zakupów, rozwój zainteresowań 
i hobby a także relacje z rodziną i znajo-
mymi, uczestnictwo w kulturze i sztuce. 
Dlaczego wiek miałby być ograniczeniem 
w samorozwoju? Wychodząc naprzeciw 
potrzebom osób 50+ 
GOK z dużym powo-
dzeniem prowadzi już 
3 rok indywidualne za-
jęcia komputerowe. 
Najczęstszą motywacją 
dla uczestników kursu 
jest poszerzenie swoich 
kompetencji, zaspoko-
jenie ciekawości oraz 
nadążenie za wciąż 
z m i e n i a j ą c y m  s i ę  
światem. Niezależność. 
Wielu z nich dzięki 
Internetowi jest w sta-
nie nawiązać kontakt z rodziną z zagranicy 
oraz znajomymi, z którymi nie widują się 
na co dzień. 

    Zainteresowałam się tabletem z powodu 
tęsknoty za synem, który mieszka za gra-
nicą, dzięki umiejętności obsługi Skype 
mogę z nim rozmawiać i widzimy się pra-
wie codziennie! Uczestniczę w zajęciach 
od miesiąca ale już wiele się nauczyłam, 
coraz bardziej się wciągam i zachęcam 
ludzi w podobnym jak ja wieku by skorzy-
stali z tej możliwości, bo to świetna sprawa 
- relacjonuje z uśmiechem Jadwiga Mro-
wiec z Gierałtowic. Irena Janik i Maria 
Poloczek uczą się obsługi komputera od 
4 miesięcy, ale mają już na swoim profilu 
na Facebooku sporo znajomych, z którymi 
potrafią świetnie się porozumieć, wysłać 
okolicznościowe życzenia, skorzystać 
z czatu. Dla obu Pań, przyjście na zajęcia, 
to pierwszy kontakt z komputerem. 
Z popularnego portalu społecznościowe-
go potrafi korzystać już większość osób 
biorących udział w zajęciach. To okno do 
kontaktów z rodziną z daleka, miejsce 
gdzie można pochwalić się swoimi zdję-
ciami i ewidentny dowód na aktywność 
w sieci niezależną od wieku!

    Wiele osób nabyło także niezwykle wa-
żne praktyczne umiejętności np. Wykony-
wanie przelewów bankowych, zakupy 
przez internet, wyszukiwanie druków i fo-
rmularzy. Ewa Reda, którą do udziału 
w kursie namówiły dzieci zaznacza, iż 
obsługa komputera jest dość przydatna bo 

m o ż n a  w i e l e  
rzeczy załatwić 
b e z  w y c h o -
dzenia z domu.
Henryk Haczyk 
i Norbert Lubos 
przyjeżdżają do 
GOK aż z Za-
brza, dzięki ćwi-
czeniom potrafią 
j u ż  ś w i e t n i e  
buszować w wir-
tualnym świecie, 
dokonać zaku-
pów w sklepach 

internetowych oraz udać się w podróż 
dzięki mapie Google.Wiele pań podkreśla, 
że strony www są nowym źródłem, 
z którego czerpią przepisy kulinarne. 
Danuta Piecha z dumą mówi - udało mi się 
zrobić ciasto z przepisu, który samo-
dzielnie znalazłam w internecie.

    Pierwszymi osobami, które skorzystały 
z kursu już trzy lata temu były Irena No-
wak i Teresa Szołtysek, do tej pory wyko-
rzystują nabyte umiejętności. Pani Teresa 
nie tylko wyszukuje perełek na portalu 
z aukcjami, ale ogląda zaległe filmy, na 
które dopiero na emeryturze znalazła czas, 
potrafi pracować w edytorze tekstu, co jest 
jej bardzo pomocne jako członkini Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów w Pa-
niówkach. Dla Pani Ireny ogromną moty-
wacją do nauki była umiejętność obsługi 
Skyp'e. Dzięki temu kontaktuje się na bie-
żąco z rodziną z zagranicy.

    Benedykt Szołtysek interesuje się histo-
rią swojej rodziny, od czasu zakończenia 
kursu prowadzi kronikę rodową w kompu-
terze, świetnie opanował edytor tekstu, 
zimą codziennie coś pisze, jak twierdzi 
został zmobilizowany przez instruktorkę 
do „odważnego naciskania na klawisze”.

informator
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    Zygmunt Strzoda, który również w roku 
2013 rozpoczął swoją przygodę z kompu-
terem, praktyczne umiejętności jakie zdo-
był wykorzystuje do, jak sam się wyraził, 
tworzenia biurokratycznego zaplecza Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów w Pa-
niówkach a obecnie także przy obowiąz-
kach radnego.

    Niezwykle istotne dla każdego ucze-
stnika warsztatów jest poczucie satysfa-
kcji jaką daje samodzielność, poszerzanie 
swojej wiedzy, dostosowanie umiejętno-
ści do szybko zmieniającego się świata. 
Cotygodniowe spotkania w GOK są nie 
tylko okazją do nauki lecz także jak pod-
kreśla Zygmunt Szymura - dużym krokiem 
w oderwaniu od codziennej rzeczywisto-
ści, czas spędzony na kursie jest odsko-
cznią od codzienności i dużą przyjemno-
ścią. Jak podkreśla Pani Irena Janik - nigdy 
nie było na nic czasu a czas dla siebie musi 
się znaleźć, wygospodarowałam go i je-
stem z tego powodu bardzo zadowolona.

    Miła atmosfera sprawia, że uczestnicy 
traktują zajęcia również jako spotkanie 
towarzyskie, integrację z nowymi ludźmi, 
poświęcony sobie czas jest nie tylko przy-
jemny ale i pożyteczny. 
Uważam, iż na naukę nigdy nie jest za 
późno i dlatego korzystam z różnych form 
aktywności w tym także z zajęć informa-
tycznych. W domu nigdy nie było czasu by 
zająć się komputerem w szerszym zakresie. 
Ale nadszedł czas, gdy wspólnie z mężem 
postanowiliśmy skorzystać z tej formy mo-
bilizacji - tak swoje motywacje do udziału 
w zajęciach opisuje mieszkanka Chudowa 
Kornelia Krzesińska. Jej mąż Stanisław, 
jak sam przyznaje, chciał dorównać żonie 
w jej poziomie wiedzy z zakresu obsługi 
komputera, ponadto wykorzystuje umieję-
tności w swojej pracy zawodowej. Do tej 
pory korzystałem z usług wspólników 
i współpracowników, nadszedł czas na sa-
modzielność. Przyjście do GOK to też jest 
relaks, można porozmawiać na różne te-
maty, nie tylko komputerowe. Przycho-
dzimy z chęcią i czekamy na ten dzień. To 
nie są nudy.

/MMB/

  Starzenie się jest nieuniknione ale nie 
musi oznaczać bezsilności, zamknięcia 
się w czterech ścianach, rezygnacji 
z realizacji własnych zainteresowań czy 
marzeń. Warto pamiętać, że właściwa 
postawa życiowa osób starszych ma 
wpływ na ich poczucie własnej wartości, 
kontakty społeczne czy zachowanie 
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. 
Stąd właśnie zrodził się w GOK pomysł 
na aktywizację osób 50+ poprzez naukę 
obsługi komputera. Od roku 2013 
skorzystało z niego ponad 30 osób 
w różnym wieku.

Stefan Makselon z instruktorką Mirosławą Mirańską-Baraniuk



1. LKS „35” Gierałtowice - Dziecię-
ca  sekcja piłki nożnej: 11 500 zł.

2. LKS „Tempo” Paniówki - Drużyna 
piłkarska roczn. 1999-2002: 8 500 zł.

3. LKS „Gwiazda” Chudów - Dzie-
cięca i młodzieżowa sekcja piłki 
nożnej: 7 400 zł.

4. LKS Jedność 32 Przyszowice - Mło-
dzieżowa sekcja piłki nożn.: 14 000 zł.

5. LKS Jedność 32 Przyszowice - 
Młodzieżowa sekcja pływacka: 
5 600 zł.

6. Stowarzyszenie „APN” - Piłka 
nożna - szkolenie dzieci i młodzieży - 
7 000 zł.

7. Klub Sportowy „Garda” Gierałto-
wice - Prowadzenie zajęć sportowych 
dotyczących boksu dla dzieci i mło-
dzieży: 10 000 zł.

8. Stowarzyszenie GTW - Akademia 
Wspinania: 4 000 zł.

    To olbrzymie wyróżnienie dla tego 
pięściarza i klubu z naszej gminy, tym 
bardziej, że do Kadry, poza Wojt-
kiem, ze Śląska powołano jedynie 
Damiana Durkacza (56 kg) ze Spar-
tana Knurów.
 

 

 

    Szesnastoosobowa Kadra pod wo-
dzą trenerów Stanisława Łakomca 
oraz Ireneusza Przywary rozpoczęła 
przygotowania do nowego sezonu 
startowego. Pierwszym etapem przy-
gotowań było zgrupowanie w Cen-
tralnym Ośrodku Szkolenia w Zako-
panem - 17-29 stycznia. W tym roku 
najważniejszymi celami sportowymi 
dla młodzieży pięściarskiej są Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Europy 
(17-18 lat), które odbędą się w maju 
na Litwie i Mistrzostwa Europy Ju-
niorów na Węgrzech - czerwiec. Foto: GARDA

  31 stycznia w klubie „Eugen” w Knu-
rowie odbyły się zawody stanowiące 
pierwszy krok w wyciskaniu sztangi 
leżąc. Wzięło w nich udział 27 zawo-
dników - w tym 5 osób uczęszcza-
jących do siłowni Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach. Mieli oni 
okazję zmierzyć siły z rówieśnikami 
z innych miejscowości i siłowni.

    W rywalizacji reprezentanci Gierał-
towic zajęli czołowe miejsca. 
W grupie junior (16 lat) nasi zawo-
dnicy mogli się pochwalić następują-
cymi wynikami: Łukasz Olejniczak, 
w kategorii 74 kg - uzyskał wynik 67,5 
kg - co dało mu I miejsce. Dawid Gry-
czyński w kategorii 83 kg - uzyskał 
wynik 60 kg - zajmując II m. Alan 
Wdowiak w kategorii 59 kg - uzyskał 
47,5 kg - zajmując III m. Dominik 
Warmusz w kategorii 66 kg - uzyskał 
wynik 50 kg - zajmując IV m. Nato-
miast Radosław Włoczka w grupie 
junior 18 lat w kategorii 83 kg - uzy-
skał 82,5 kg co dało mu ostatecznie 
I miejsce. Warto zauważyć, że do 
startu zostali oni przygotowani przez 
trenera Eugeniusza Mehlicha. 
Wszystkim zainteresowanym przypo-
minamy, że zajęcia w siłowni GOK są 
bezpłatne i odbywają się we wtorki 
i czwartki w godzinach 17.30-20.30. 
Siłownia mieści się w budynku Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Gie-
rałtowicach. Serdecznie zapraszamy.

    Spośród zawodników naszego klu-
bu najwyżej w Polsce sklasyfikowany 
jest Jakub Kalkan (12 lat). Kuba na 
swoim koronnym dystansie - 100 m 
stylem motylkowym - z czasem: 

1:12.29, sklasyfikowany jest aktu-
alnie na II miejscu w kraju. Ustępuje 
jedynie Krzysztofowi Chmielewskie-
mu ze stołecznego klubu IUKS Mu-
szelka. Ponadto podopieczny trener 
Alicji Stachury zajmuje III miejsce 
na 200 m st. dowolnym oraz miejsca 
IV na dystansach: 400 m st. dowol-
nym i 100 m żabką. Wyniki te świad-
czą o dużej wszechstronności pływaka 
z Przyszowic. 

    Wysoko notowana jest również 
Magdalena Swaczyna (13 lat). Nasza 
pływaczka zajmuje aktualnie IV miej-
sce w Polsce na 800 m st. dowolnym 
z czasem: 9:54.96 - przypomnijmy, 
wynik ten jest nowym rekordem 

Śląska w kat. 12 lat. Magda sklasy-
fikowana jest również na V miejscu 
na 400 m st. dowolnym i VII miejscu 
na 200 m st. dowolnym. 

    Do czołówki krajowej zalicza się 
również Robert Wyrobek (13 lat). Na 
aktualnej liście (wśród 461 zawodni-
ków) Robert zajmuje V miejsce na 
100 m grzbietem z czasem: 1:08.00 
(do podium brakuje mu zaledwie 0,24 
sekundy). Na 200 m grzbietem zaj-
muje aktualnie VI miejsce w Polsce, 
na 400 i 200 m st. dowolnym - odpo-
wiednio miejsca VII i IX. 

    Blisko czołówki sklasyfikowani są : 
Maksymilian Pierchała, Sandra Ko-
cur, Dariusz Bartnik, Filip Lamla. 

/JM, źródło: swimrankings/


