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3 maja na śląską nutę 

3 maja na Śląsku to nie tylko 
obchody rocznicy uchwalenia 
Konstytucji majowej, ale i wybuchu 
III powstania śląskiego. 
Uroczystości poświęcone tym 
wydarzeniom często łączy się, 
zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach, z przypadającym 
4 maja wspomnieniem 
św. Floriana - patrona strażaków. 
Trzy powody do wspólnego 
świętowania honorowane są od lat 
także w gminie Gierałtowice.  

Śląskie Gody
2018

9 czerwca (sobota)
Gierałtowice - Plac Targowy

Części do maszyn rolniczych,
polskich i zagranicznych,
kupisz teraz w Gierałtowicach!

szczegóły na str. 4E

Gminne obchody 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja 
i 97. rocznicy wybuchu III po-

wstania śląskiego rozpoczęły się 
w czwartek, 3 maja, pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich w Gierałto-
wicach. W godzinach popołudniowych 

przedstawiciele samorządu gminy, 

organizacji pozarządowych oraz 

miejscowej jednostki OSP złożyli tam 

kwiaty i zapalili znicze. Zmówiono 

również modlitwę - jak podkreślił wójt 

Joachim Bargiel - w intencji tych, 

którzy przyczynili się do uchwalenia 

Konstytucji 3 maja, w intencji powstań-

ców za ofiarę krwi przelanej dla Ojczy-

zny, a także strażaków-ochotników.  

   Spod pomnika uroczystość przeniosła 

się do miejscowego kościoła, gdzie 
o godz. 17.00 ks. proboszcz Marek 

Sówka odprawił nabożeństwo w inten-

cji strażaków. Uroczysty charakter 

liturgii podkreślała obecność pocztów 

sztandarowych OSP Gierałtowice 
i Kółka Rolniczego, a także gospodyń 

w śląskich strojach ludowych. 

Początek imprezy o godz. 15.00.
Będzie okazja do spotkania 
z gwiazdami estrady.
Na scenie przy placu Targowym 
wystąpią: ARKADIA BAND, 
WERONIKA i TIM FABIAN.

Gorąco polecamy finał Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
KLANG - początek o godz. 16.00 
i zachęcamy do wspierania bra-
wami młodych artystów z gminy 
Gierałtowice, Knurowa i Chorzo-
wa. Szczegółowy program Ślą-
skich Godów Gminy Gierałtowice 
na str. 2. 

Dokończenie na str. 2

Kwiaty pod pomnikiem w Gierałtowicach złożyli m.in.: wójt Joachim Bargiel, przedstawiciele Rady Gminy - przewodniczący Józef Buchczyk i wiceprzewodniczący Artur 
Tomiczek, strażacy miejscowej OSP z prezesem Alfredem Kubickim, a także Janina Cicha-Rożek (prezes) i Janina Kruk z miejscowego Koła Związku Górnośląskiego. 

Uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Przyszowicach z udziałem posła na Sejm 
RP Piotra Pyzika, wójta gminy Joachima Bargiela i strażaków z miejscowej jednostki OSP. 
Złożenie wieńców poprzedziło odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP 
Przyszowice pod dyrekcją Mirosława Hajduka.
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ARKADIA BANDWERONIKATIM FABIAN
Wokalista, kompozytor, autor tekstów - 
również w języku niemieckim. Pocho-
dzi z Chorzowa Batorego. Mieszka 
w Niemczech, gdzie od kilku lat roz-
wija karierę muzyczną. 

Na śląskich scenach występuje od 2016 
roku. Utwory Tima Fabiana utrzymane 
są w stylu muzyki pop, romantycznych 
ballad oraz muzyki dance. Wylansował 
takie przeboje jak: „Paryż, ja i Ty”, 
„W Tobie widzę cały świat”, czy „Tanz 
diese Nacht”.

Jest młoda i wszechstronnie utalento-
wana. Pisze teksty, komponuje, śpiewa. 
Jak? O tym będzie się można przekonać 
już niebawem na żywo - na Placu Tar-
gowym w Gierałtowicach.
Weronika Zawadzka pochodzi z Rudy 
Śląskiej. Karierę solową rozpoczęła 
pod koniec 2015 r. Jej piosenki zdążyły 
już podbić śląskie rozgłośnie radiowe. 
Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze „Domu na 
wyspie serc”, bądź „Totalnego luzu”, to 
będzie okazja  na Śląskich Godach.

To jeden z najpopularniejszych zespo-
łów na Śląsku. Jego liderami są Dorota 
Pacholarz i Bogdan Morawiec - woka-
liści, ale też i autorzy muzyki oraz 
tekstów. Na instrumentach klawiszo-
wych gra w zespole Sławomir Wrona. 
Oprawę taneczną tworzą utalentowane 
i piękne dziewczyny: Julia Liplich, 
Ewelina Tadej i Sylwia Garbaty.
Zapraszamy na występ zespołu, cytując 
tytuł jednego z ich przebojów: „Jeszcze 
wszystko jest przed nami” ...

Turnieje: im. H. Bałuszyńskiego
i P. Kanclerza

Imprezy sportowe w Przyszowicach

3 czerwca o godz. 10.00 na stadionie 
LKS Jedność 32 Przyszowice rozpo-
cznie się V Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Jedności. W zawodach ucze-
stniczą najmłodsi piłkarze z gminy oraz 
okolicznych miast i miejscowości. 
Po turnieju, w godz. 15.00-19.30, odbę-
dzie się festyn sportowy.

Kalendarz imprez
kulturalnych i sportowych

Wójt Bargiel otrzymał absolutorium
45. sesja Rady Gminy Gierałtowice

Czternastu radnych było za, 
jeden wstrzymał się od głosu 
- to wynik głosowania 
w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Gierałtowice. 
Udzielenie absolutorium 
oznacza, iż wójt dobrze 
gospodarował pieniędzmi 
publicznymi, a budżet gminy 
w roku 2017 został wykonany 
prawidłowo.  

Uchwałę absolutoryjną podjęto we 
wtorek, 15 maja, w trakcie sesji 
odbywającej się w auli ZSP w Gierałto-
wicach. Jej przebiegiem kierował 
przewodniczący RG Józef Buchczyk. 

   Przed głosowaniem radni zapoznali 
się ze szczegółowym sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, zreferowanym 
przez skarbnika gminy Michała Ka-
fanke, a także z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach na temat jego wyko-
nania. Pozytywną opinię wydała 
również Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy, kierowana przez radną Miro-
sławę Bałuszyńską.

   

   Budżet 2017 roku był rekordowy. 
Dochody gminy wyniosły ponad 62,64 
mln zł, wydatki ponad 58,74 mln zł. 
- Za najważniejsze uważam wykonanie 
budżetu w 102,6 % - mówił na sesji wójt 
Joachim Bargiel. Zwrócił również 
uwagę na stały wzrost dochodów wła-
snych gminy. W ubiegłym roku wynio-
sły one blisko 37,2 mln zł - na tę kwotę 
złożyły się m.in. podatki: dochodowy 
od osób fizycznych (PIT) - ponad 13,96 
mln zł, od nieruchomości - ponad 11,28 
mln zł. - Stały wzrost dochodów z poda-
tków łagodzi nam skutki spadku wpły-
wów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od 
kopalń (w 2017 r. wyniosła ona około 
5,72 mln zł - red.) - podkreślił wójt. 

Wójt Joachim Bargiel otrzymał absolutorium
z niemal stuprocentowym poparciem.

   Z kolei skarbnik Kafanke zwrócił 
uwagę na wysoki wskaźnik nadwyżki 

operacyjnej (wzrost w stosunku do 
roku 2016 - z 9,09% do 16,72%). 
- Wskaźnik nadwyżki operacyjnej (ilo-
raz różnicy między dochodami bieżą-
cymi i wydatkami bieżącymi do docho-
dów ogółem) świadczy o potencjale 
finansowym gminy, którego jednym 
z mierników są środki, jakie gmina 
może przeznaczyć na realizację zadań 
inwestycyjnych - wyjaśnia Kafanke 
i zauważa; Nadwyżka operacyjna 
określana jest często barometrem 
kondycji finansowej jednostki samo-
rządu terytorialnego. 
Warto w tym miejscu dodać, iż dobra 
kondycja finansów została dostrzeżona 
przez Fundację Rozwoju Rynku Kapi-
tałowego, która wystawiła gminie  wy-
soką ocenę pre-ratingową, plasującą 
nasz samorząd w czołówce krajowej. 

   Poza uchwałami dotyczącymi absolu-
torium i zatwierdzenia sprawozdań - 
finansowego oraz z wykonania budże-
tu, Rada przegłosowała również 
uchwałę w sprawie regulaminu przy-
znawania i wypłacania uczniom 
stypendium Wójta Gminy Gierałtowice 
za wyniki w nauce, a także uchwałę 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących projektów 
statutów sołectw.

3 maja na śląską nutę Dokończenie ze str. 1.

   W Przyszowicach majowe rocznice 
świętowano w niedzielę - 6 maja. 
Główna uroczystość odbyła się w po-
łudnie, pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich, gdzie Orkiestra Dęta OSP 
Przyszowice pod dyrekcją Mirosława 
Hajduka odegrała hymn narodowy. 
Po czym - w asyście pocztu sztandaro-
wego i oddziału strażaków - wójt Joa-
chim Bargiel, poseł na Sejm RP Piotr 

Pyzik oraz prezes miejscowej OSP, 
Andrzej Gawlik, złożyli przy cokole 
biało-czerwone wieńce. Zapalono zni-
cze. Modlitwę, zaintonowaną przez 
wójta Bargiela, odmówiono także 
w intencji górników - ofiar tąpnięcia, 
które miało miejsce dzień wcześniej na 
kopalni Zofiówka.

   Uroczystość pod pomnikiem poprze-
dziła msza św. w kościele pw. św. Jana 

Nepomucena w Przyszowicach. W na-
bożeństwie odprawionym w intencji 
strażaków i ich rodzin przez ks. pro-
boszcza Adadama Niedzielę, ucze-
stniczyli przedstawiciele samorządu 
gminy, parlamentu i strażaków. Opra-
wę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta 
OSP Przyszowice.

Śląskie Gody Gminy Gierałtowice - program i gwiazdy
W tym roku Śląskie Gody odbędą 
się w sobotę,  , tradycyj-
nie już na Placu Targowym w Gie-
rałtowicach.
Zapraszamy mieszkańców gminy 
do wspólnej zabawy! 
Zakończenie o północy.

9 czerwca

Rozpoczęcie o godz. 

 - Występy chórów gminnych:
Skowronek, Cecylia, Słowik, Bel Canto

 - Finał VI edycji Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej KLANG,

 - Pokaz Sekcji Tanecznej GOK 
OMEGA
- Ogłoszenie wyników Konkursu KLANG
- Wręczenie nagród

 - TIM FABIAN

 - WERONIKA

 - ARKADIA BAND

   - Zabawa: DJ TWEETER

KONFERANSJER: 
Krzsztof Zaremba - Ślązak Roku 1998 

15:00

15:15

16:00

16:30

17:15

18:30

19:40

20:50 - 24:00

Program imprezy:

2 i 3 czerwca na boisku Gwiazdy 
w Chudowie odbędą się turnieje piłki 
nożnej juniorów. Pierwszy z nich 
poświęcony będzie pamięci Henryka 
Bałuszyńskiego, drugi - Piotra Kan-
clerza. Początek o godz. 10.00. 
W ramach tego wydarzenia odbędzie 
się również piknik rodzinny oraz zaba-
wa taneczna - w sobotę i niedzielę 
od 19.00 do 22.00. Szczegóły na pla-
kacie - str. 12.

Gminny Ośrodek Kultury oraz Koło 
PZERiI w Chudowie zapraszają na 
wspólnie organizowaną wycieczkę do 
Zakopanego i okolic.
Wyjazd 6 czerwca - środa, cena 60 zł. 
Zapisy do 2 czerwca w biurze GOK 
w Gierałtowicach lub pod nr. telefonu: 
32 30 11 511. Zapraszamy !!!

16 czerwca przy remizie OSP w Przy-
szowicach odbędzie się festyn stra-
żacki. Początek o godz. 16.00. Organi-
zatorzy - miejscowa jednostka OSP - 
zapewniają, iż atrakcji nie zabraknie. 
Będą m.in. pokazy młodzieżowej dru-
żyny pożarniczej, sprzętu gaśniczego 
i ratunkowego. Dla najmłodszych prze-
widziano konkursy i zabawy. Trady-
cyjnie także, pod namiotem biesia-
dnym, odbędzie się zabawa taneczna.

Wycieczka do Zakopanego

Festyn strażacki w Przyszowicach

/JM/

/JM/

/JM, źródło UG i materiały RG/
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Wyjazd do Teatru Rozrywki 
w Chorzowie

Rusza ostatni przed wakacjami 
Autobus Teatralny GOK. Tym razem, 
zapraszamy na jeden z najzabawniej-
szych musicali pt. „Jak odnieść sukces 
w biznes ie ,  zanadto  s ię  n ie  
wysilając”. 

   Wyjazd odbędzie się 29 czerwca, 
o godz. 18:00. Cena - 46 zł - zawiera 
bilet do teatru oraz przejazd z każdego 
sołectwa naszej gminy. Aby uniknąć 
niespodzianek w postaci braku wol-
nych miejsc, zapraszamy do rezerwacji 
biletów w biurze GOK lub pod nume-
rem telefonu: 32 30 11 511. 

Zapraszamy do śledzenia naszej oferty 
na stronie internetowej: 
www.gok.gieraltowice.pl oraz 
www.facebook.com/gok.gieraltowice/.

16 czerwca odbędzie się kolejny Ro-
dzinny Rajd Rowerowy. Start o godz. 
10.00 spod Urzędu Gminy Gierałto-
wice. Do udziału w imprezie zapraszają 
organizatorzy - Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gierałtowicach oraz Klub 
Abstynentów STOKROTKA. 

Rodzinny Rajd Rowerowy

Przedsiębiorstwo Konserwacji Zieleni RADPOL  Sp. z o.o.      
oferuje Państwu usługi w zakresie:

Zapraszamy do współpracy. Oferujemy Państwu konkurencyjne ceny. 
Kontakt:   Radosław Wachowski, tel. 508 371 515, e-mail: pkzradpol@vp.pl

Poniżej podajemy Państwu godziny 
otwarcia świetlic GOK podczas 
wakacji letnich. Zapisy oraz szcze-
gółowe informacje o wakacyjnej ofer-
cie w poszczególnych świetlicach:

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

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

Świetlica Paniówki
Czynna od 8.00 do 15.00,
ul. Zwycięstwa 44, II piętro,
tel. 32 726 42 49.

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

W gminie Gierałtowice okazji do 
śpiewania nie brakuje, wiele 
oficjalnych uroczystości, akademii 
oraz koncertów uświetnianych jest 
chóralnym śpiewem. Mało które 
miejsce w Polsce może pochwalić 
się aż czterema chórami! 
Każdy z nich ma bogatą, 
wieloletnią tradycję. Każdy z nich 
to ważny rozdział w kulturalnej 
historii naszego regionu. Zapewne 
nie raz podziwialiście występy 
znajomych chórzystów, czytaliście 
o  koncertach i nagrodach, jakie 
zdobywali reprezentując naszą 
gminę, teraz macie okazję by sami 
znaleźć się wśród nich!

   Serdecznie zapraszamy do wstępo-
wania w szeregi gminnych chórów. 
Każde sołectwo w gminie Gierałto-

.

wice może pochwalić się własnym 
chórem z wieloletnią tradycją.      
Wspólne, regularne próby, spotkania 
i wyjazdy na koncerty. To sposób nie 
tylko na kultywowanie muzycznych 
pasji, to również możliwość integracji 
środowiskowej, oderwanie się od 
codzienności i zaangażowanie w życie 
lokalnej społeczności.            

   Śpiewanie w grupie nie tylko popra-
wia nastrój, dostarcza estetycznych 
wrażeń, ale też korzystnie wpływa na 

.

.
.

funkcjonowanie naszego ciała! Gdy 
śpiewamy, dotleniamy organizm, ćwi-
czymy przeponę, poprawiamy koordy-
nację mięśniową, obniżamy poziom 
stresu, a więc wzmacniamy nasz orga-
nizm.                

   Więcej informacji i zgłoszenia do 
poszczególnych chórów u prezesów:

Chór „Skowronek” z Gierałtowic 
- Weronika Czech, tel.: 664 066 793

Chór „Słowik” z Przyszowic 
- Irena Cziumplik, tel.: 510 110 178

Chór „Cecylia” z Paniówek 
- Stefania Rudnik, tel.: 661 497 732

Chór „Bell Canto” z Chudowa 
- Jadwiga Zaremba, tel.: 605 107 269.

.
.

.

.

.

.

Śpiewaj z nami! 
Gminne chóry szukają nowych członków

/M.M-B/

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł brutto

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

Gmina Gierałtowice przystąpiła do 

opracowania „Programu ogranicze-

nia niskiej emisji dla Gminy Gierałto-

wice”. Dokument jest niezbędny do 

ubiegania się o środki i realizację 

działań z zakresu ochrony powietrza 

w gminie. 

  Celem wdrożenia zapisów tzw. 
„uchwały antysmogowej” woje-
wództwa śląskiego w pierwszej kolej-
ności planowane jest pozyskanie 
środków na wymianę kotłów central-
nego ogrzewania. Jednak, aby uzy-
skać szerszy obraz Państwa potrzeb 
w zakresie termomodernizacji, mon-
tażu kolektorów itp. ankieta również 
dotyczy tego zagadnienia. Pozwoli to 
w przyszłości, w miarę możliwości 
finansowych gminy rozszerzyć Pro-
gram o działania termomoderniza-
cyjne lub montaż instalacji OZE.

   Nabór ankiet ma charakter wstępny, 
jednakże Program Ograniczania Ni-
skiej Emisji jest przygotowywany 
z myślą o mieszkańcach, dlatego też 
serdecznie zachęcamy do złożenia an-
kiety i zaangażowanie się poprzez jej 
złożenie w tworzenie tego doku-
mentu. Ankieta pozwoli określić 
kierunek naszych działań oraz wskaże 
jak wielu mieszkańców jest zaintere-
sowanych wymianą kotła, na jaki 
rodzaj pieca oraz w którym roku chcą 
przeprowadzić inwestycję. Od tego, 
jak wielu będzie chętnych, zależał 
będzie montaż finansowy, a więc 
wysokość dotacji i wysokość wkładu 
własnego.

   Formularz ankiety dostępny jest 
w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice, w biu-
rach sołtysów oraz na stronie 
internetowej Gminy Gierałtowice: 
www.gieraltowice.pl 

prosimy złożyć w Urzędzie Gminy 
Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48, 
pokój nr 3 (Referat Ochrony Środo-
wiska) w terminie do 8.06.2018 r. 
Ankietę można wypełnić również 
szybko i wygodnie w formie elektro-
n i c z n e j  p o d  a d r e s e m :  

            

   Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Referatu Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy Gierałtowice. 

Zapraszamy do 
wypełnienia ankiety!

   UWAGA!!! Wypełnioną ankietę 

www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktual
nosci-gierałtowice. .
.

Zachęcamy do składania ankiet do opracowania 
„Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE)

 dla Gminy Gierałtowice”

/Referat Ochrony Środowiska UG/

/GOK/

Nie siedź w domu 
podczas wakacji! 
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Sklep zaopatrzenia rolnictwa HAPA 

AGRO nabiera rozpędu. Oficjalne 

otwarcie placówki odbyło się 
w sobotę, 5 kwietnia. Tym samym 

na terenie naszej gminy pojawił się 

punkt, gdzie rolnicy mogą 

zaopatrzyć się w części zamienne 

do używanych przez nich polskich 
i zagranicznych maszyn.

   Właścicielka sklepu, Pani Margarete 

Bussek, podkreśla, że działalność skle-
pu opiera się tyleż na entuzjazmie 
i zaangażowaniu zespołu sprzedażo-
wego, co i na doskonałej znajomości 
potrzeb okolicznego rynku rolniczego. 
- Atutem naszej placówki jest wszech-
stronna oferta obejmująca bogaty 
asortyment części do traktorów, 
kombajnów zbożowych, pługów, opry-
skiwaczy i innych maszyn rolniczych - 
zaznacza Margarete Brussek. 

- Każdemu z klientów potrafimy dora-

dzić - bez względu na wielkość jego 

gospodarstwa i ilość maszyn. Posta-

ramy się zadowolić klienta użytkującego 

zarówno starszego i wysłużonego 

Ursusa, do którego części posiadamy 
na miejscu, jak też obsłużyć i sprostać 

wymogom klienta posiadającego park 

maszyn zagranicznych.              

   Sklep znajduje się na wlocie do 

Gierałtowic od strony Knurowa, przy 

ulicy Księdza Roboty 106. To doskonała 

lokalizacja logistyczna, pozwalająca na 

dogodną komunikację z każdym 

zakątkiem województwa śląskiego, 

będącego obszarem działania sklepu.

   Uzupełnieniem asortymentu w ofercie 

sklepu HAPA AGRO są maszyny rolnicze 

marki AGRO-MASZ, części motoryza-

cyjne do samochodów osobowych 

.
.

i dostawczych, opony rolnicze i samo-

chodowe oraz artykuły przemysłowe 

używane na co dzień przez gospodar-

stwa, firmy i każdego, kto lubi pomaj-

sterkować w zaciszu swojego garażu.         .
.

.

   Miejmy nadzieję, że sklep będzie 
„rozwijał swoje skrzydła” i stanie się 
miejscem, do którego będą przyje-
żdżali rolnicy z całego Śląska.

Zapraszamy!

Części do maszyn rolniczych - polskich i zagranicznych.
Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 106.
ZAMAWIANIE CZĘŚCI - pod nr. tel.: 696 - 369 - 295 

Miło nam poinformować, iż drużyna 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Gierałtowic, w składzie: Jakub 
Czerkies, Oliwia Tomaszewska 
(kl. 5c) oraz Krzysztof Smolnik 
(kl. 6a), zajęła II miejsce w finale 
VI Powiatowego Konkursu Wiedzy 
z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu 
drogowym - „Miś Bezpieczeństwa”. 

   Tegoroczny finał odbył się 17 maja w 
Szkole Podstawowej w Paczynie. - Ry-
walizacja między drużynami do same-
go końca była bardzo zacięta - podkre-
śla Teresa Ral, nauczycielka zajęć 
technicznych w gierałtowickim ZSP 
i dodaje. - Nasi uczniowie wykazali się 
doskonałą znajomością zasad ruchu 
drogowego i bezpieczeństwa.

   Nagrodą za drugie miejsce był puchar 
i tradycyjnie już pluszowa maskotka 
misia, będąca symbolem konkursu. 
Nie zabrakło upominków ufundowa-
nych przez Starostwo Powiatowe i Za-
rząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 
Urząd Miejski w Toszku, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowi-
cach oraz Wojewódzką Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego w Kato-
wicach. Konkursowi patronowali: sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek 
oraz burmistrz Toszka Grzegorz 
Kupczyk. 

   W tym wyjątkowym roku, gdy 
obchodzimy setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, Jan 
Paweł II został przedstawiony jako 
wielki Polak - patriota, który zawsze 
w sercu miał swoją ojczyznę. Nigdy 
nie zapomniał o Polsce i gdy wracał do 
ojczystej ziemi i spotykał się z ro-
dakami, mówił o wolności i patrio-
tyzmie.              

   „O Ziemio Polska! Ziemio Piękna! 
Ziemio Moja! Bądź pozdrowiona!” - te 
i wiele innych ważnych słów papieża 
Polaka o ojczyźnie zostało przypo-

.
.

mnianych podczas akademii. Również 
nastrojowe piosenki, prezentacje 
o wielkim rodaku, a także tańce naro-
dowe dodały powagi i wzruszeń, 
a jednocześnie zmusiły odbiorców do 
refleksji nad takimi wartościami, jak- 
ojczyzna i patriotyzm.            

   Program artystyczny przygotowała 
Teresa Nocoń, oprawę muzyczną Bea-
ta Łakomska. Scenografię zapro-
jektowały Agnieszka Falkowska 
i Agnieszka Serwatka, zaś prezenta-
cję multimedialną opracował Kazi-
mierz Tyc. Koordynatorem uroczy-

 .
.

stości była również Danuta Gospo-
darek.               

   Występy uczniów, tych młodszych, 
jak i starszych wypełniły, a zarazem 
uświetniły program artystyczny, do-
starczając wszystkim odbiorcom 
wielu niezapomnianych wrażeń.  

  To była kolejna ważna lekcja 
z papieżem Janem Pawłem II 
- PATRONEM SZKOŁY.      

                                             T. Nocoń

.
.

.
.

.

Święto patrona szkoły

Jak co roku 18 maja to szczególny i świąteczny dzień w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Paniówkach. Wtedy właśnie obchodzona jest ważna dla całej społeczności szkolnej 

uroczystość związana z patronem szkoły - świętym Janem Pawłem II.

ZSP w Paniówkach

Foto: Łukasz Nowak

 Opr. JM, źródło: Teresa Ral

II miejsce uczniów 
z Gierałtowic w Konkursie 
„Miś Bezpieczeństwa”
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Powstanie strefy przemysłowej - 
Synergy Parku, na granicy 
Gierałtowic i Przyszowic - 

przyspieszyło rozwój przedsiębior-
czości i wygenerowało nowe miejsca 
pracy. Gmina wykorzystała doskonałą 
lokalizację, budując w 2010 r. drogę 
łączącą bezpośrednio tereny strefy 
z węzłem autostradowym Gliwice-
Sośnica. Na jej wykonanie pozyskano 
3 miliony zł dofinansowania z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych i blisko 0,5 miliona z kasy 
miejskiej Gliwic. Wzdłuż wybudo-
wanej drogi (ul. Graniczna) powstały 
siedziby firm. Obecnie działa ich tam 
kilkanaście. Pieniądze zainwestowane 
w powstanie strefy procentują - tylko 
w ubiegłym roku od firm w niej działa-
jących wpłynęło do kasy gminy około 
miliona zł w podatkach.

   Przyciągnięcie kapitału i powstanie 
obszarów komercyjnych - również na 
terenie Paniówek - wydatnie wpłynęło 
na poprawę kondycji gospodarczej 
gminy. O tym, że jest ona znakomita 
świadczy między innymi niska stopa 
bezrobocia - 2,5 %. Kolejnym optymi-
stycznym wskaźnikiem jest dynami-
cznie rozwijający się budżet - infogra-
fikę publikujemy obok. 

Lata szybkiego rozwoju Gminy Gierałtowice
Najnowszy okres historii Gminy 
Gierałtowice to przede wszystkim 
jej dynamiczny i zrównoważony 
rozwój. Nie byłoby go jednak bez 
wielu inwestycji, które przyczyniły 
się do wzrostu atrakcyjności gminy 
jako miejsca do zamieszkania 
i prowadzenia biznesu. Gminie, 
wbrew ogólnym tendencjom, stale 
przybywa mieszkańców i co ważne 
na jej terenie powstają siedziby 
nowych firm. Przekłada się to 
bezpośrednio na wzrost dochodów 
budżetu, a to z kolei zwiększa 
możliwości inwestowania. Warto 
zauważyć, że na inwestycje gmina 
skutecznie pozyskuje środki 
z funduszy unijnych i krajowych.  

Wykorzystane szanse

   Awans cywilizacyjny zapewniło gmi-
nie wybudowanie własnej kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 
Zakończona w 2015 r. inwestycja była 
największą w historii gminy. Koszto-
wała ponad 120 milionów zł, jednak 
ponad połowę tej sumy pokryły środki 
pozyskane w ramach dofinansowania. 
Najwięcej na budowę dała Unia Euro-
pejska - 55 milionów zł. Inwestycję 
finansowały także Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie i WFOŚiGW 
w Katowicach. Należy podkreślić, że 
mieszkańcy nie ponieśli kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych do 
swoich posesji, co w przypadku 
podobnych inwestycji nie jest praktyką 
powszechnie stosowaną. 
 

   Do systemu kanalizacji - liczącego 
ponad 160 km kolektorów głównych 
i kanałów bocznych - podłączonych 
jest ok. 3 tys. posesji. - Uporaliśmy się 
z najpoważniejszym, również ze 
względu na koszty, problemem uporzą-
dkowania gospodarki ściekowej 
i ochrony wód. Teraz przyszedł czas na 
powietrze. Gmina prowadzi szereg 
działań antysmogowych, które składają 
się na spójną politykę w tym zakresie 
- podkreśla wójt Joachim Bargiel.  

   Od 2002 roku gmina dofinansowała 
wymianę około 900 pieców central-
nego ogrzewania. W tym roku na ten cel 
zarezerwowano w budżecie 125 tys. zł. 
Niską emisję ograniczy również pro-
gram „Słoneczna gmina”, oferujący 
mieszkańcom dofinansowanie do zaku-
pu paneli fotowoltaicznych. O dofinan-
sowanie w ramach programu ubiega się 
160 właścicieli posesji.
   W wielu obiektach publicznych ko-
tłownie węglowe dawno już zastąpione 
zostały ekologicznymi systemami 
grzewczymi, a nowe budynki wzno-
szone przez gminę mają wręcz najno-
wocześniejsze rozwiązania w tym 
zakresie. Tak jest m.in. w przypadku 
budynku Ośrodka Zdrowia w Przy-
szowicach, zasilanego energią z wnę-
trza ziemi (pompy ciepła) i słoneczną - 
panele fotowoltaiczne. Gminny basen 
Wodnik i budynki Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Paniówkach posia-
dają własne centrum energetyczne 
wyposażone w agregat kogeneracyjny 
i system fotowoltaiczny. 

   Gmina wykorzysta również metan 
z kopalni Budryk do ogrzewania i pro-
dukcji energii dla kolejnych obiektów 
publicznych. - W tej sprawie podpi-
saliśmy już porozumienie z kopalnią. 
- informuje wójt Bargiel i podkreśla - 
Gaz z kopalni zdecydowanie obniży 
koszty ogrzewania. Trzeba tę szansę 
wykorzystać.

   Władze gminy są zdeterminowane 
w walce z niską emisją i wykorzystują 
do tego najnowsze osiągnięcia techniki. 
W bieżącym roku, we współpracy 
z GIG, opracowane zostały mapy 
zanieczyszczeń powietrza. Pozwoliły 
one m.in. na bezpośrednie dotarcie do 
posesji najbardziej zatruwających 
atmosferę - obszernie pisaliśmy o tym 
w poprzednim numerze Wieści.

Ochrona środowiska

Stworzenie warunków do powstania 
strefy przemysłowej, budowa 
kanalizacji, a także wstąpienie do 
Metropolii ukierunkowały 
i zapewniły rozwój gminy. Trudno 
jednak nie dostrzec działań 
zmierzających do poprawienia 
jakości życia mieszkańców w tak 
istotnych dziedzinach jak oświata, 
służba zdrowia, bezpieczeństwo, 
sport i rekreacja, a także 
infrastruktura drogowa. Inwestycje 
i działania w tych obszarach 
podsumujemy  w kolejnym 
materiale.

Dochody - wykonanie budżetu     
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Budżety gminy Gierałtowice w latach 2012-2017 - dochody i wydatki

Od 39,3 mln zł w 2012 r. 
do 62,6 mln zł w 2017 r.
Rozwój budżetu gminy

Wydatki

Wysoka ocena zarządzania 
pieniędzmi publicznymi
Gmina Gierałtowice uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, 
mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy 
AAA a BBB+.

  - Na 2792 jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce zaledwie 319 
posiada ocenę równą lub wyższą - 
informuje Fundacja Rozwoju Rynku 
Kapitałowego (FRRK). - Jest to dowo-
dem, iż gmina w sposób odpowie-
dzialny i racjonalny zarządza środkami 
publicznymi - podkreśla prof. Paweł 
Śliwiński - prezes FRRK.

   Badanie pre-ratingowe wykonała  
agencja ratingowa INC Rating z Pozn-
ania, podlegająca Europejskiej Komisji 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościo-
wych w Paryżu, a której wysokie kwa-
lifikacje zostały potwierdzone przez 
Europejski Nadzór Bankowy w Lon-
dynie. 

/Źródło: FRRK/

Rozwój w ramach Metropolii

   W ubiegłym roku sfinalizowano 
utworzenie na terenie województwa 
śląskiego Metropolii Górnośląsko-
Zagłębiowskiej. Samorząd gminy 
musiał wówczas podjąć ważną decyzję 
- czy zgłosić akces do tworzonego 
związku miast i gmin? Pomimo, iż 
sceptyków wtedy nie brakowało, 
włodarze gminy i większość radnych 
postawili na rozwój w ramach 
Metropolii. Stosowną uchwałę w tej 
sprawie, przedłożoną przez wójta 
Bargiela, Rada Gminy Gierałtowice 
podjęła większością głosów.

   Członkostwo już z krótkiej perspe-
ktywy czasu okazało się korzystne. 
Pierwszymi beneficjentami Metropolii 
zostali najmłodsi jej mieszkańcy (do lat 
16), którzy zyskali prawo do bezpła-
tnego korzystania z komunikacji miej-
skiej. W bieżącym roku gmina Gierał-
towice otrzymała z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarnościowego (MFS) 
ponad 3,3 miliona zł dotacji z przezna-
czeniem na inwestycje drogowe. 
Pieniądze te już są wykorzystywane do 
budowy i remontów dróg i chodników. 
Należy dodać, iż w przyszłym roku 
również można liczyć na dotacje 
z MFS. Są więc perspektywy zwię-
kszenia dynamiki rozwoju gminy.

/JM/

Foto: Jerzy Miszczyk
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Kosztem ponad 120 mln zł została uporządkowana gospodarka ściekowa; przeszło połowę środków na ten 
cel gmina pozyskała ze źródeł zewnętrznych.
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Przez ostatnich dziewięć 

miesięcy uczniowie szkoły 
z Gierałtowic uczestniczyli 
w projekcie pod hasłem: 

Śląsk na co dzień, Śląsk od 

święta, przygotowanym przez 

Muzeum w Gliwicach. 
Celem projektu było przypomnienie 
zwyczajów, obrzędowości i tradycji 
naszego regionu. Uczniowie mogli 
poznać niepowtarzalne walory Śląska, 
które wyrosły z szacunku do pracy, 
przywiązania do rodziny i religii.       

   Zainteresowani wyjeżdżali do Muze-
um w Gliwicach, by uczestniczyć w za-
jęciach, podczas których opowiadano 
o śląskim domu i śląskiej rodzinie, 
o niebezpiecznej i budzącej szacunek 

.
.

pracy górników i o tym, jak świętuje 
się Barbórkę. Wykłady dotyczyły życia 
Ślązaczek - piyknie obleczonych, zalo-
tów i zaślubin, także tego, jak obcho-
dzono Boże Narodzenie. Mówiono 

także o zwyczajach wiosennych, o tru-
dnej codzienności w familoku, 
i o świecie górnośląskich dzieci.     

   Jak stwierdza organizator projektu 
Stefan Duda - Zaskoczeniem było 
zainteresowanie uczniów udziałem 
w zajęciach. Zawsze znajdowało się 
więcej chętnych, niż miejsc, stąd po-
mył, by uczestnicy zajęć przekazywali 
swe wiadomości rówieśnikom na 
terenie szkoły, podczas lekcji prowa-
dzonych przez dzieci dla dzieci.            

   Powstała grupa pasjonatów regiona-
lizmu, którzy znaleźli przyjemność 
w przekazywaniu zdobytych wiado-
mości. Szczególnie aktywne były 
Marta Slupina oraz Wiktoria Henel. 
- Pomagała nam znajomość gwary -
przyznają młode etnografki - Zasko-
czyło nas jak trudne i pełne wyrzeczeń 

.
.

.
.

było życie ludzi w minionym wieku. 
Opowiadałyśmy o tym naszym młod-
szym kolegom w Izbie Regionalnej, 
która znajduje się w naszej szkole. 
Zgromadzono w niej eksponaty, przy-
niesione przez mieszkańców Gierał-
towic. Bardzo ciekawa okazała się 
część warsztatowa, gdyż podczas zajęć 
uczestnicy wykonywali prace plasty-
czne związane z omawianym tematem.

   Projekt potwierdził, iż śląsko godka 
jest bliska młodym ludziom, którzy 
chcą poznawać przeszłość swych 
przodków. Wystarczy rozpalić w nich 
ciekawość poszukiwania swych ko-
rzeni oraz radość, jaką przynosi ucze-
nie innych.

.

Jak uczą regionalizmu w szkole 
w Gierałtowicach

Izba Regionalna w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Gierałtowicach - to tutaj m.in. 
odbywają się zajęcia dotyczące historii i tra-
dycji małej ojczyzny. Na zdjęciu: Marta Slupina 
oraz Wiktoria Henel - prowadzą lekcję z kole-
żankami i kolegami ze szkolnej ławy.

Młodzi garną się do straży
Przyszowice - ślubowanie nowych członków OSP

W niedzielę, 6 maja, w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przyszowicach odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Strażaka, 
podczas której przyjęto nowych 
członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. 

Młodzi strażacy: Kamil Leszczyński, 
Jakub Nocoń, Dawid Pietrzyk, Ma-
gdalena Pietrzyk, Bartosz Plinta, 
Kamil Skrzypczyk, Marta Skrzyp-
czyk, Rafał Skrzypczyk, Weronika 
Skrzypczyk, Dawid Smolnik, Szy-
mon Szwach, Piotr Wiszniowski 
i Adam Zioła złożyli uroczyste ślubo-
wanie i tym samym zasilili szeregi 
przyszowickich strażaków ochotni-
ków. Satysfakcji z tego faktu nie skry-
wali sami nowo przyjęci, jak i starsi 
druhowie, służący w OSP od wielu lat. 

   Prezes OSP Przyszowice, Andrzej 
Gawlik, podkreślił, iż niezmiernie 

cieszy się z przyjęcia młodych straża-
ków, tym bardziej, że takiego naboru 
nie było w jednostce od kilku lat.
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej jest 
niezwykle ważna, gdyż z jednej strony 
umożliwia młodzieży rozwój osobisty, 
uczy dyscypliny, pracy w zespole i od-
powiedzialności - mówi opiekun grupy, 
zastępca naczelnika Witold Nocoń. - 
Z drugiej strony mamy nadzieję, że 
w przyszłości młodzi adepci zasilą 
szeregi strażaków wyjeżdżających do 
zdarzeń. Z tego powodu, w prowa-
dzenie zajęć dla młodzieżówki angażuje 
się większość strażaków.

   Warto dodać, że dla wielu z nowo 
przyjętych druhów jednym z powodów 
podjęcia decyzji o wstąpieniu do straży 
są tradycje rodzinne związane ze służbą 
w OSP. Pragną je kontynuować.

Foto: Jerzy Miszczyk

Na pamiątkę ślubowania młodzi adepci strażackiego rzemiosła otrzymali okolicznościowe medale - 
wraz z gratulacjami wręczyli je prezes, naczelnik i zastępca naczelnika przyszowickiej OSP. 

Powiatowe zawody 
pożarnicze

OSP Gierałtowice i Paniówki na podium
19 maja w Chechle (gmina 

Rudziniec) odbyły się Powiatowe 

Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych 

powiatu gliwickiego.

   Uczestniczyło w nich 13 drużyn, 
w tym 5 w kategorii CTIF młodzieży. 

Młodzież startowała w takich konku-

rencjach jak: ćwiczenia bojowe i bieg 

sztafetowy na 400 m z przeszkodami, 

zaś kobiece i męskie drużyny w ćwi-

czeniach bojowych i sztafecie pożarni-

czej z przeszkodami.

  Wśród młodzieżowych drużyn I miej-

sce w grupie w grupie chłopców zajęła 

OSP z Dąbrówki, II miejsce - OSP 

Paniówki, III miejsce - OSP Chechło, 

IV - OSP Knurów.

   Natomiast w klasyfikacji kobiecych 

drużyn pożarniczych reprezentacja 

OSP Gierałtowice zajęła II miejsce, 

ulegając jedynie druhnom z OSP Świ-

bie. III miejsce wywalczyła OSP 
z Wielowsi, IV - OSP Łany. 

   Strażakom ochotnikom towarzyszyli 

tego dnia m.in.: zastępca komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej w Gliwi-

cach Bernard Wilczek, prezes Zarzą-

du Powiatowego ZOSP RP w Gliwi-

cach Andrzej Frejno, radny Sejmiku 

Województwa Śląskiego Krystian 

Kiełbasa, radni Powiatu Gliwickiego 

oraz wójt Rudzińca Krzysztof 

Obrzut. 

Gospodarzem tegorocznych zawodów 

była Ochotnicza Straż Pożarna z Che-

chła. Zostały zorganizowane przez 

Państwową Straż Pożarną w Gliwicach 

i Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Chechło

/ZSP w Gierałtowicach/

/Źródło: Serwis Informacyjny 
Powiatu Gliwickiego/

/JM/
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Szach i MAT... w GOK-u Łapacze snów 

w Pracowni Eko-deko
13 czerwca o godz. 17:00 w Pracowni 
Eko-deko rozpoczną się na warsztaty: 
ŁAPACZE SNÓW. Zapraszamy na nie 
wspólnie z Olą Jachnik (z Kreatywnie). 
Będzie okazja do wykonania ozdoby 
o charakterze etnicznym. 
Koszt uczestnictwa to 50 zł od osoby. 
Zapisy w biurze GOK lub pod nr. tel: 
32 3011511. 

Składniki:
- ciasteczka kruche
- serek homogenizowany waniliowy
- owoce sezonowe, z puszki 
lub mrożone
- kisiel do zagęszczenia sosu
- bita śmietana

Przygotowanie:
Ciasteczka drobno pokruszyć, wyło-
żyć na spód miseczki lub przezro-
czystej szklanki. Nałożyć serek wani-
liowy. Posypać kolejną porcją ciaste-
czek. Owoce wraz z sokiem przego-
tować dosypać kisiel, wymieszać 
i odczekać aż lekko wystygną. Sosem 
owocowym polać ciasteczkową 
warstwę. Udekorować bitą śmietaną.

Deser warstwowy

Majowe warsztaty kulinarne dla 
dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach poświęcone były 
deserom. W czasie ich trwania 
powstały dwa proste, efektowne 
i smakowite dania.

   I tym razem chętnych nie brakowało!
12 młodych kucharzy uczyło się jak 
przygotować crumble czyli owoce 
- w tym przypadku jabłka - zapiekane 
pod kruszonką. Słodkie danie zostało 
podane z lodami śmietankowymi. 

   Drugą propozycją nie tylko dla łasu-
chów był deser warstwowy w mise-
czkach. W jego skład wchodziły 
kruche ciasteczka, serek waniliowy, 
sos z owoców leśnych i bita śmietana. 

   W czasie zajęć instruktorki omówiły 
również alternatywne formy tych sma-
kołyków, tak by można je było przygo-
tować z owocami sezonowymi. - To 
najpyszniejszy deser jaki jadłem - pod-
kreślił Paweł, który kolejny raz brał 
udział w kulinarnych warsztatach 
w GOK. /M M-B/

Crumble 
w Deserowni

Klasy III A, B i C gimnazjum 
z Paniówek wraz z wychowawcami: 
A. Kaniewską, M. Weres-Gręzicką 
oraz M. Mnichem odwiedzili stolicę. 
Trzy intensywne dni (25-27 kwietnia) 
na pewno pozostaną na długo 
w pamięci. 

Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN - jedno z najnowocześniej-
szych współczesnych muzeów, nastę-
pnie spacer po warszawskich cmenta-
rzach: Starych Powązkach oraz 
Powązkach Wojskowych. Wieczór na 
sportowo - na Stadionie Narodowym.

   Dzień drugi to Stare Miasto, wizyta 
na Zamku Królewskim. Spacer Kra-
kowskim Przedmieściem - pomnik 

Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Grób 
Nieznanego Żołnierza, Pomnik Smo-
leński. Popołudniu naukowo - Centrum 
Nauki Kopernik. Wieczorem spektakl 
w Teatrze Kwadrat.

   Kolejny dzień upłynął w Łazienkach 
Królewskich oraz w Wilanowie. 
Wyjazd zakończyła wizyta w Złotych 
Tarasach, z których pociągiem uda-
liśmy się w drogę powrotną do domu. 

Warszawska przygoda 

Paniówki - Warszawa

/ZSP Paniówki/

/JM/

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł brutto

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

19 maja rozstrzygnięto Turniej 
Szachowy o Puchar Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach. 
Grano w siedzibie organizatora 
(GOK), systemem szwajcarskim na 
dystansie 6 rund, tempem po 15 
minut dla zawodnika na partię. 

   Klasyfikację generalną (OPEN) wy-
grał faworyt - Kamil Łożyński z Pa-
niówek, posiadacz I kategorii sza-
chowej. Warto podkreślić, iż pokonał 
on wszystkich przeciwników, zdoby-
wając komplet punktów. Miejsca dru-
gie i trzecie zajęli mieszkańcy Gierał-
towic - Eugeniusz Farana i Kazi-
mierz Podsiadło, zdobywając po 4 
punkty.

   Wśród juniorów bezkonkurencyjna 
okazała się 9-letnia Julia Cichoń z Beł-
ku. Julka wygrała 4 z 6 partii. Drugie 
miejsce w grupie juniorów wywalczył 
Dawid Piotrowski (GOK Gierałto-
wice) 3 punkty, trzecie Jakub Jojko 
z Gierałtowic, który również zdobył 
3 punkty. Zawody sprawnie sędziował 
Ryszard Nowak. 

   Uroczyste podsumowanie turnieju 
odbyło się tuż po zakończeniu gier. 
Zawodnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale, dyplomy i upominki, a najlepszy 
szachista wśród juniorów puchar. 
Nagrody wręczył dyrektor GOK Piotr 
Rychlewski.

Foto: J. Miszczyk



Wspólnie stworzyli nowe miejsce postojowe
Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
„Stokrotka” już od 15 lat organizuje 
Trzeźwościowe Rodzinne Rajdy 
Rowerowe ścieżkami gminy Gierałto-
wice. Zakończenie każdego rajdu 
odbywało się na miejscu postojowym - 
prywatnej działce Państwa Mandrelów 
na Bekszy. - Za co - jak podkreśla 
prezes Stowarzyszenia Klubu Absty-
nentów Roman Kurzyniec - jesteśmy 
bardzo wdzięczni. 

   W sierpniu 2017 roku miał miejsce 
pożegnalny finał rajdu na Bekszy. 
- Od tego momentu zaczęły się nasze 
zabiegi w kierunku pozyskania działki 
pod nowe miejsce postojowe. Dzięki 
przychylności Urzędu Gminy Gierałto-
wice otrzymaliśmy do zagospodaro-
wania działkę przy ul. Paderewskiego. - 
dodaje Roman Kurzyniec. Wiata na 
działce sfinansowana przez Urząd 
Gminy, została postawiona przez firmę 
zewnętrzną wraz z wolontariuszami 
„Stokrotki”. 

   Z początkiem tegorocznej wiosny 
członkowie Stowarzyszenia rozpoczęli 
intensywne prace na działce. Nowe 
miejsce postojowe oficjalnie otwarto 
26 maja, w trakcie finału Rajdu Rowe-
rowego. Warto dodać, iż była to rów-
nież okazja na uświetnienie 15-lecia 
działalności Klubu Abstynentów. 

   - Możemy zapewnić, że miejsce to 
będzie naszym oczkiem w głowie i z bie-
giem czasu nabierze blasku, a także 
zostanie udostępnione do organizo-
wania imprez kulturalnych przez inne 
stowarzyszenia naszej gminy w ramach 
krzewienia trzeźwego stylu życia. 
Serdecznie podziękowania za współ-
pracę składamy dla Urzędu Gminy 
Gierałtowice, Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gierałtowicach, Kółka Rolni-
czego w Gierałtowicach oraz Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Przyszowicach - dodaje prezes Klubu 
Roman Kurzyniec.
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Od 30 kwietnia do 5 maja w Małem 

Cichem koło Zakopanego odbył się 

XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot 

Rodzin Abstynenckich - Tatry 2018. 

Gierałtowicki Klub Abstynentów 

„Stokrotka” jak co roku brał w nim 

udział.
 

   Głównym celem zlotu jest praca nad 
odbudową i umacnianiem więzi 
rodzinnych, naderwanych przez 
alkohol oraz inne środki psychoakty-
wne. Uczestniczenie w nim ma także 
wpływać na poprawę relacji rodzin-

nych, komunikacji z otaczającym 
światem i ułatwiać funkcjonowanie 
w codziennym życiu. 

   Tego typu imprezy są sposobem na 
propagowanie niealkoholowych form 
spędzania wolnego czasu i wypo-
czynku. To integracja środowisk trze-
źwościowych z całej Polski. Okazja do 
wymiany doświadczeń w działalności 
na rzecz wielu ludzi i rodzin potrze-
bujących pomocy. Zlot jest dla 
wszystkich chcących na nowo zacząć 
inne, zdrowe, trzeźwe życie.

Stokrotka w Tatrach

Wiedzą dużo o Polsce

24 kwietnia w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w w Paniówkach 
odbył się III Gminny Konkurs 
Przyrodniczy Wiedzy o Polsce, 
w którym uczestniczyły trzyosobowe 
zespoły uczniów klas IV-VI, 
ze wszystkich szkół gminy.

Konkursową rywalizację wygrała dru-
żyna szkoły podstawowej z Paniówek, 
w składzie:Agata Szczudlak, Amelia 
Wyrobek i Stanisław Boruch. Miej-
sce drugie zajęła drużyna z Gierał-
towic, trzecie z Chudowa, natomiast 
czwarte drużyna szkoły z Przyszowic. 

   - Celem konkursu jest popularyzo-
wanie wiedzy przyrodniczej wśród 
uczniów, rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych, inspirowanie i wspie-
ranie uczniów w samodzielnym zdoby-
wania wiedzy - poinformowała nas 
organizatorka konkursu - Ewa Zmar-
zły - Uczestnicy mogli wykazać się 
umiejętnością stosowania w praktyce 
wiedzy zdobytej na lekcjach przyrody.

   Podsumowanie konkursu odbyło się 
tuż po jego zakończeniu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i upominki, które, wraz z gratu-
lacjami, przekazały im Barbara Man-
sfeld - kierowniczka referatu Oświaty 
i Zdrowia UG Gierałtowice oraz Mał-
gorzata Wiśniewska - dyrektor ZSP 
w Paniówkach. 

Zmagania z kłębkiem - czyli szydełkowe kosze
16 i 23 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gierałtowicach pracownia 
Eko-Deko gościła Aleksandrę Jach-
nik z Kreatywnie. Pani Aleksandra, 
mistrzyni rękodzieła, podzieliła się 
swoją wiedzą i umiejętnościami. 

   Pod jej okiem uczestniczki war-
sztatów szydełkowały cudowne bawe-
łniane kosze. Są one modnym a przede 
wszystkim praktycznym i efektownym 
elementem wyposażenia wnętrz. 

Stworzenie optymalnie pojemnego ko-
szyka jest dość czasochłonne, dlatego 
pracę podzielono na dwa spotkania.

  Wszystkich zainteresowanych zdoby-
waniem nowych doświadczeń w two-
rzeniu rękodzieł zapraszamy do  śle-
dzenia informacji na profilu FB 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierał-
towicach i odwiedzania strony:  
www.gok.gieraltowice.pl 
 

/M M-B/

/M M-B/

/M M-B/

/Opr. JM, źródło:Ewa Zmarzły/



Wraz z rozpoczęciem sezonu 

wiosenno-letniego na terenach 

nieruchomości rozpoczynają się 

prace ogrodnicze, które powodują 

powstanie odpadów zielonych 

(skoszona trawa, liście, odpady 

z pielęgnacji ogrodu, itp.), 

stanowiących odpady ulegające 

biodegradacji. W gminie 

Gierałtowice, w ramach 

funkcjonującego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, odpady 

ulegające biodegradacji na terenie 

zabudowy jednorodzinnej odbierane 

są w systemie workowym, 
w workach koloru brązowego.

   Począwszy od 2018 r. wprowadzono 
obowiązek prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów kuchennych (resztki 
żywności, z wyłączeniem mięsa i ko-
ści, obierki z owoców i warzyw, gni-
jące owoce i warzywa, skorupki z jaj, 
fusy z kawy), które również należy 

gromadzić w workach koloru brązo-

wego. Przypominamy, iż worki brą-

zowe nie są przeznaczone do groma-

dzenia gałęzi i zdrewniałych części 

roślin, chyba że są one zezrąbkowane. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, aby 
w miarę możliwości odpady zielone 

umieszczać w brązowych workach 

bezpośrednio przed wywozem, bądź 

po przesuszeniu, celem uniknięcia ich 

zagniwania w worku, powstawania 

wycieków i związanych z tym ucią-

żliwości. 

   Odpady ulegające biodegradacji 

odbierane są przez cały rok w termi-

nach podanych w harmonogramie, 
w każdej ilości wytworzonej na tere-

nie nieruchomości. Podkreślić jednak 

należy, iż odpady te, jako jeden ze 

strumieni odpadów komunalnych, po-

winny pochodzić tylko z nierucho-

mości zamieszkałych, z ogródków 

przydomowych. Ilość odbieranych na

terenie gminy Gierałtowice odpadów 

zielonych począwszy od 2012 r. su-

kcesywnie rośnie. Wprowadzenie li-

mitu ilości worków brązowych odbie-

ranych sprzed nieruchomości w 2016 

roku miało nieznaczny wpływ na ilość 

tych odpadów. W roku 2017 ilość od-

padów znów znacząco wzrosła. 

   Jednocześnie sam tylko koszt 

przyjęcia jednej tony odpadów ule-

gających biodegradacji na regional-

nych instalacjach do przetwarzania 

odpadów zielonych i innych biood-

padów wynosi średnio 220 zł. Koszt 

ten jest jednym z czynników mających 

istotny wpływ na wysokość stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi. 

   Tańszym, prostszym i bardziej eko-

logicznym rozwiązaniem dla powsta-

jących na nieruchomościach odpadów 

ulegających biodegradacji jest ich 

kompostowanie. Powstały kompost 

można wykorzystać w przydomo-

wych ogrodach. Kompostownik zaj-

muje mało miejsca i nie wydziela 

nieprzyjemnych zapachów, a zarazem 

jest najbardziej przyjazną dla środo-

wiska formą zagospodarowania odpa-

dów zielonych, gdyż nie wymaga uży-

cia energii, transportu, opakowań itd.

Drodzy Mieszkańcy! 
Zachęcamy zatem 

do kompostowania bioodpadów. 

.

2012 r.  2013 r.  2014 r.  2015 r.  2016 r.  2017 r.

Ilość odpadów zielonych odbieranych 
na terenie gminy Gierałtowice (w tonach)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

25,5       65,2    206,0    382,8   341,1    529,9  

Postępowanie z bioodpadami

/Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice/

WIEŚCI - maj 2018 9

W Parku Joanny w Paniówkach 
stanęły trzy okolicznościowe tablice 
informujące o historii tego miejsca. 
Jedna prezentuje postać Joanny von 
Schaffgotsch, druga Karola Goduli 
natomiast trzecia - przypomina 
historię budowy kościoła 
w Paniówkach.

   W listopadzie 2016 roku parafia 
w Paniówkach obchodziła 80-lecie 
swojego kościoła - mówi pomysło-
dawca powstania tablic Zygmunt 
Strzoda. Warto o tym pamiętać, doce-
niać ów wysiłek i przekazywać tę wie-
dzę następnym pokoleniom. Każdy tra-
ci swą tożsamość, kiedy zapomina 
o swojej historii. To proste przesłanie 

.

wskazuje na potrzebę sięgania do 
korzeni naszych przodków.       

   Takim przykładem jest właśnie hi-
storia - śląskiego kopciuszka - Joanny 
von Schaffgotsch, która na trwałe za-
pisała się w historii Śląska oraz... 
powstania kościoła w Paniówkach. 
Albowiem to właśnie ona przekazała 
bezpłatnie 2,1 ha gruntu pod jego 
budowę. Kiedy zakończyły się 
obchody 80-lecia kościoła w Paniów-
kach, pojawił się pomysł na posta-
wienie tablic upamiętniających ofiaro-
dawczynię. Tak też się stało 18 maja 
2018 roku, przed parafialnym odpu-
stem ku czci św. Urbana. 

.
.

W Paniówkach pamiętają o przeszłości

Bawili się w Parku Joanny
   W sobotę, 5 maja, w Parku Joanny 
w Paniówkach odbył się IX już Festyn 
Rodziny zorganizowany przez sołtysa 
i miejscową Radę Sołecką. 

   Była okazja do spotkania wielu 
pokoleń mieszkańców i dobrej zabawy. 
Atrakcji bowiem nie brakowało. Były 
także niespodzianki - do nich z pewno-
ścią należał piękny pokaz strojów 
śląskich. Pomysł i wykonanie to 
sprawa pasjonatek, pań z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich, które 
wcieliły się również w role modelek, 
prezentując m.in. stroje cieszyńskie, 
pszczyńskie i górnośląskie.

   Dla najmłodszych gości festynu 
przygotowano program rozrywkowy 
Kung Fu Panda. Dzieci miały też oka-
zję poszaleć w wesołym miasteczku, 
bądź skorzystać z przejażdżki konnej 
na wierzchowcach z Ośrodka Terape-
utycznego Kapirys. 

   Na imprezie nie zabrakło regional-
nych przysmaków - pyszny żurek ślą-
ski i kołocz serwowały panie z KGW 
Paniówki. Natomiast dobrą muzykę 
i inspirację do tańca zapewnili - DJ 
Witek oraz zespół B.A.R. 

   Współorganizatorami festynu byli: 
GOK w Gierałtowicach i KGW z Pa-
niówek. Pomocą w organizacji służyli 
również pracownicy PGK z Przyszo-
wic, instalując namiot biesiadny dla 
gości.  

Kung Fu Panda - program przygotowany przez Agencję 
Artystyczną Coral, zapewnił najmłodszym dobrą zabawę.  

Nowy nabytek parku z zainteresowaniem oglądali: proboszcz parafii w Paniówkach ks. Józef Świerczek, 
dyrektor GOK Piotr Rychlewski i wójt gminy Joachim Bargiel. Z lewej - radny Zygmunt Strzoda - inicjator  
postawienia tablic.

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  10. Naprzód Żernica

  2. Sośnica Gliwice

  13. Olimpia Pławniowice

  14. Carbo Gliwice

  16. Amator Rudziniec

  11. Zamkowiec Toszek

  9. Zryw Radonia

  4. Gwiazda Chudów

  8. Gwarek Zabrze

  12. Społem Zabrze 

  15. Tempo Paniówki

7. Ruch Kozłów

60

59

54

53

48

47

40

37

37

36

27

26

24

22

17
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Klasa A, grupa: Zabrze 

26

26

26

26

26

26

26

25

26

26

26

26

26

26

26

25

  1. Czarni Pyskowice

  3. Burza Borowa Wieś

  6. Sokół Łany Wielkie

  5. Młodość Rudno 

Piłka nożna
finisz ligowej rywalizacji

Klasa A
Najciekawszym wydarzeniem maja dla 
kibiców z Chudowa i Paniówek były 
zapewne derby Gwiazdy i Tempa. 
Spotkanie odbyło się 5 maja w Chu-
dowie i zakończyło dwubramkowym 
zwycięstwem Gwiazdy Chudów. Piłka-
rze Tempa stracili więc tak potrzebne 
im punkty, jednak szybko powetowali 
sobie porażkę, gromiąc w następnej 
kolejce Amatora Rudziniec 7:1! 

   W 26. kolejce (26 i 27 maja) zarówno 
Gwiazda jak i Tempo przegrały mecze - 
chudowianie z Ruchem Kozłów 1:4, 
piłkarze z Paniówek ze Społem Zabrze 
1:2. Zakończenie sezonu w klasie A 
nastąpi 17 czerwca. Obydwa nasze 
A-klasowe zespoły ostatnią kolejkę 
sezonu rozegrają na wyjeździe. 

/-/

/PR/



Gmina biega ... 
Nie liczy się który będziesz na 
mecie! Wystarczy potruchtać 
i miło spędzić czas z rodziną 
i przyjaciółmi! - to jedno 
z ważniejszych przesłań 
masowej imprezy biegowej 
zorganizowanej po raz 11. przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przyszowicach, w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Polska 
Biega”. 

Tegoroczna edycja biegów odbyła się 
w sobotę, 19 maja, tradycyjnie już 
w parku przy pałacu Raczków w Przy-
szowicach. Wzięło w niej udział ponad 
pół tysiąca mieszkańców gminy i gości 
z ościennych miast i miejscowości. 
Frekwencja robiła wrażenie. 

   Zadaniem uczestników było swobo-
dne bieganie w określonym limicie 
czasu. Dla grupy przedszkolaków, 
biegnących w towarzystwie rodziców, 
było to 10 minut, uczniowie z podsta-
wówek biegali przez kwadrans, a gim-
nazjaliści i osoby dorosłe przez 20 
minut. 

   Rekreacyjna forma biegów sprawiała 
uczestnikom mnóstwo radości i dawała 
wiele satysfakcji z każdego pokona-
nego metra. Kibicowali im m.in. 
przedstawiciele władz gminy - prze-
wodniczący RG Józef Buchczyk oraz 
kierowniczka Ref. Edukacji i Zdrowia 
Barbara Mansfeld, przedstawiciele 
organizatorów z dyrektorem ZSP 
w Przyszowicach Aleksandrem Jen-
dryczkom, nauczyciele oraz reprezen-
tanci lokalnego samorządu. Nad 
sprawnym przebiegiem akcji czuwały 
główne jej koordynatorki - Katarzyna 
Szolc i Maria Spyrka-Stachowska 
z ZSP w Przyszowicach. Pomagali im 
w tym uczniowie klas II gimnazjum, 
dla których akcja „Polska Biega”, to 
okazja do realizacji programu promu-
jącego zdrowy i aktywny sposób spę-
dzania czasu wolnego.  

   Uczestnicy biegów w Przyszowicach 
zawsze mogą liczyć na nagrody, a to za 
sprawą losowania upominków, 
w którym biorą udział wszyscy bie-
gacze. - W tym roku na nagrody 
dostaliśmy od sponsorów 6,5 tys. zł. 
Dzięki temu były one naprawdę atra-

kcyjne - podkreśla Katarzyna Szolc -  
Szczęście przy losowaniu dwóch głów-
nych nagród - rowerów -uśmiechnęło 
się do uczniów Szkoły Podstawowej 
z Przyszowic. Wylosowali je Maciej 
Wieczorke i Marysia Klecz, która nie 
szczędziła pochwał - świetna impreza, 
mogłam pobiegać w tak licznym gronie 
i jeszcze wspaniała nagroda, dziękuję 
i gratuluję organizatorom!  

   Imprezie towarzyszyły występy gru-
py tanecznej Standard z Ornontowic 
oraz pokaz sprzętu saperów z 6 bata-
lionu powietrznodesantowego z Gli-
wic. Nad bezpieczeństwem czuwali 
strażacy z miejscowej jednostki OSP, 
a opiekę medyczną zapewniła pielę-
gniarka Ewa Rudzka. 

Radość z biegania czerpali zarówno kibice jaki i uczestnicy biegu. Później role się odwracały, 
to kibice ruszali na trasę i „przybijali piątkę” z tymi, których wcześniej dopingowali. 

Koordynatorki akcji - Katarzyna Szolc i Maria 
Spyrka-Stachowska 

Na wylosowanych rowerach powrócili do domu
Marysia Klecz i Maciej Wieczorke  

Trampkarze Jedności wygrali Turniej im. Jerzego Bursego
O zwycięstwie zadecydował korzystniejszy bilans bramek
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Bokserzy Gardy Gierałtowice nie mogą 
narzekać na brak okazji do udziału 
w atrakcyjnych zawodach. 22 kwietnia 
Remigiusz Skoczyński wystąpił na 
ringu w angielskim Burnley, gdzie 
w trakcie Międzynarodowej Gali Bo-
ksu Clayton skrzyżował rękawice 
z Tommym Ellsmore - reprezentantem 
gospodarzy. - Po wyrównanej walce, 
junior Gardy musiał uznać wyższość 
boksera z Anglii - poinformowała nas 
trener Adam Spiecha.

   Pobyt w Anglii, kolebce współcze-
snego boksu, miał również walory 
turystyczne. Remigiusz i trener Spiecha 
zwiedzali min.: Liverpool, Bolton 
i Manchester.  

Zawody w Warszawie

13 kwietnia na stołecznym ringu 
wystąpili Mateusz Wuzik i Remigiusz 
Skoczyński. Pierwszy z nich, debiutu-
jący w tym roku w walkach seniorów, 
miał okazję zmierzyć się z mistrzem 
Szwecji w wadze do 60 kg, Alim 
Yusefi. Umiejętności Wuzika nie wy-
starczyły jednak do pokonania naturali-
zowanego Skandynawa. Wynik walki 
brzmiał: 3-0 dla Yusefiego. 
  Z kolei Skoczyński w pojedynku 
juniorów (75 kg) pokonał 3-0 Domi-
nika Dąbrowskiego ze Skarżyska 
Kamiennej. 
Walki odbyły się w hali Gwardii War-
szawa, w ramach XII edycji gali Land-
nowski Boxing Night.

Skoczyński walczył 
w Wielkiej Brytanii, 
Wuzik w Warszawie 
z mistrzem Szwecji

/JM/ /JM/

13 maja na stadionie w Przyszowicach 
rozegrano XXXI edycję Gminnego 
Turnieju Trampkarzy im. Jerzego Bur-
sego. W zawodach uczestniczyły dru-
żyny z wszystkich miejscowości gminy 
Gierałtowice. Jednak walka o turnie-
jowe zwycięstwo toczyła się pomiędzy 
tegorocznymi faworytami - Jednością 
32 Przyszowice, a LKS 35 Gierałto-
wice. W konfrontacji tych drużyn padł 
remis - 1:1. Obydwie pokonały rywali 
z Paniówek oraz Chudowa i zdobyły po 
7 punktów. O zwycięstwie zadecydo-
wać musiał bilans zdobytych bramek, 

Dokończenie obok



Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2017/2018

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  12. KS 94 Rachowice

  8. Przyszłość Ciochowice

  6. Naprzód Rydułtowy

  1. Slavia Ruda Śląska

  11. Silesia Lubomia

  4. Jedność 32 Przyszowice

  5. Drama Zbrosławice 

  13. ŁTS Łabędy Gliwice

  15. Zaborze Zabrze

  16. LKS Raszczyce

  7. LKS 1908 Nędza

  2. Unia Książenice

  3. Orzeł Mokre (Mikołów)

  9. ROW II Rybnik 

14. Tęcza Wielowieś

10. Rymer Rybnik

27

27

27

27

27

27

27

27

26

27

27

27

27

26

27

27

73

64

58

58

50

44

42

38

34

33

31

27

25

23

16
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Piłka nożna - finisz sezonu
ligi okręgowej

Tylko trzy mecze pozostały Jedności 
Przyszowice do zakończenia sezonu 
2017-2018. Znakomicie spisująca się w 
tym roku drużyna po 27. kolejkach 
zgromadziła 58 punktów i jedną nogą 
jest na podium tabeli, mając równą 
ilość punktów i zwycięstw z Orłem 
Mokre. Dodać jednak należy, że 23 
maja, w ramach zaległej 17. kolejki, 
piłkarze z Przyszowic ulegli rywalom 
z Mokrego 0:3. Już trzy dni później, 
w 27. kolejce, Jedność wróciła na 
właściwe tory i pomimo bezbarwnego 
początku meczu, ograła pewnie 6:2 
solidny zespół Naprzodu Rydułtowy. 

   Ostatni mecz w tym sezonie na wła-
snym boisku Jedność rozegra w pier-
wszy czerwcowy weekend z wiceli-
derem - Unią Książenice, natomiast 
sezon zakończy na wyjeździe, spotka-
niem z ostatnim zespołem tabeli - LKS 
Raszyce. 

Trzy złote medale, tytuł najlepszej 
zawodniczki mistrzostw, a przy 
okazji najlepszy w tym sezonie 
wynik w Polsce na 800 m st. 
dowolnym (w kat. 13 lat) - to 
dorobek Natalii Mleczek (Jedność 
Przyszowice) na pływackich 
Mistrzostwach Śląska Młodzików, 
które odbyły się 25-2 6 maja na 
krótkim basenie w Dąbrowie 
Górniczej.

  Natalia należała do faworytek i nie 
zawiodła. Wprawdzie pierwszy start - 
na 200 m st. dowolnym (kraulem) - 
przyniósł jej medal brązowy, lecz 
później były już tylko pewne 
zwycięstwa. 
   Pierwsze złoto i tytuł mistrzyni Śląska 
zdobyła w wyścigu na 400 m stylem 
dowolnym, w którym poprawiła swój 
rekord życiowy o ponad 8 s, uzyskując 
czas 4:34.43 - to aktualnie drugi wynik 
w Polsce w tym sezonie wśród 13-latek. 
Po kolejne złoto sięgnęła w rywalizacji 
na 200 m st. zmiennym. 
   Najbardziej efektowne zwycięstwo 
odniosła na 800 m st. dowolnym, wy-
przedzając srebrną medalistkę (Emilię 

Słabosz - MOSM Tychy) o ponad jedną 
długość basenu! Czas uzyskany w tym 
wyścigu przez Natalię - 9:20.82 - jest 
aktualnie najlepszy w tym sezonie 
w Polsce w kat. 13 lat. Oczywiście jest 
to również nowy rekord życiowy podo-
piecznej trener Alicji Stachury. 
   Należy dodać, że Natalia Mleczek 
została także zdecydowanie najlepszą 
zawodniczką mistrzostw za osiągniecie 
najwartościowszych wyników, wg 
punktacji FINA. 

3 x złoto dla Natalii Mleczek
Pływackie Mistrzostwa Śląska (13 lat)

Medale pływaków Jedności
na Pucharze Polski w Opolu
Z jak najlepszej strony pokazali się 
pływacy Jedności 32 Przyszowice 
na najważniejszych - poza 
mistrzostwami Polski - zawodach 
krajowych. W IV rundzie cyklu 
Arena Grand Prix Puchar Polski, 
rozegranej 28-29 kwietnia 
w Opolu, zdobyli 4 medale - złoty, 
dwa srebrne i brązowy. 

Na opolskiej pływalni „Wodna 
nuta” stawiła się niemal cała 
krajowa czołówka, wśród nich 

medaliści mistrzostw świata i Europy. 
W sumie rywalizowało tam 812 pływa-
ków ze 110 polskich klubów - to rekord 
frekwencji! 

   Z naszych najskuteczniej, wręcz kon-
certowo, pływał Jakub Kalkan. Podo-
pieczny trener Alicji Stachury wygrał 
wyścig juniorów młodszych (14 lat) na 
400 m kraulem (st. dowolnym), uzy-
skując wynik 4:17.43. Na dystansie 
dwukrotnie krótszym, Kuba przypłynął 
do mety jako drugi z czasem 2:03.40. 
Efektem znakomitych startów było 
drugie miejsce w klasyfikacji na najle-
pszego juniora młodszego zawodów. 

   Świetny debiut na zawodach tej rangi 
zaliczyła również Roksana Bocian. 
Juniorka Jedności zdobyła w Opolu 
srebrny medal na 800 m kraulem w ka-

tegorii 14-latek, w czasie 9:51.21. 
Natomiast na 100 m motylkiem zajęła 
miejsce czwarte. Piątą na tym dy-
stansie została sklasyfikowana kolejna 
nasza juniorka - Emilia Browarska. 

   Dorobek medalowy Jedności powię-
kszył Filip Lamla, zdobywając w ry-
walizacji juniorów 15-letnich brązowy 
medal na 200 m kraulem w czasie 
2:04.45. Filip pływał już w tym roku 
ponad 2 s szybciej, lecz kontuzja zakłó-
ciła cykl treningowy. Nie przeszkodziło 
mu to jednak w zajęciu czołowych 
miejsc na innych dystansach - czwarte 
na 400 i piąte na 100 m kraulem.

   Na Pucharze Polski w Opolu dzielnie 
walczyli także: Maksymilian Pier-
chała (14 lat) - 6 miejsce na 200 i 7 na 
400 m kraulem, Natalia Wolny (14 lat) 
- 10 miejsce na 400 m kraulem i Mate-
usz Hudzikowski (15 lat) - 18 miejsce 
na 400 m kraulem. Należy podkreślić, 
że pływacy Jedności poprawili w Opo-
lu wiele rekordów życiowych. Zawody 
były jednym z ostatnich ważnych spra-
wdzianów przed zbliżającymi się 
mistrzostwami Polski juniorów. Grupa 
naszych 14-latków o medale MP będzie 
walczyła już pod koniec czerwca 
w Olsztynie.

a ten korzystniejszy był dla gospodarzy 
- drużyny Jedności.

   Miejsce trzecie zajęła drużyna APN 
Paniówki (3 pkt. - wygrana z Gwiazdą 
Chudów). Czwarte przypadło trampka-
rzom Gwiazdy, którym pomimo ambi-
tnej gry i sporych umiejętności, nie 
udało się w tym roku zdobyć punktów. 

   Podsumowanie turnieju odbyło się 
tuż po zakończeniu ostatnich meczów. 
Należy podkreślić, że wszyscy piłkarze 
otrzymali pamiątkowe medale, a najle-
psze drużyny puchary. Uhonorowano 

także najlepszych na boisku: strzelca - 
Wiktor Nowak (9 goli) Jedność Przy-
szowice, bramkarza - Kacper Jezusek 
LKS Gierałtowice, zawodnika - Filip 
Kubica Jedność Przyszowice. 

   Zawodnikom i trenerom gratulowali 
przedstawiciele organizatorów: Paweł 
Szołtysek - prezes Jedności Przyszo-
wice i Piotr Szołtysek - koordynator 
zawodów. Należy dodać, iż współorga-
nizatorem tegorocznej edycji był 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach.

Oliwier Nowok z Gierałtowic, repre-
zentujący AZS Gliwice,  zajął 3 miej-
sce w Międzynarodowych Zawodach 
Judo, rozegranych 5 maja w Berdejo-
vie (Słowacja). 
Oliwier rywalizował w kategorii mło-
dzików w wadze do 42 kg. Stoczył pięć 
walk. Cztery z nich wygrał, w jednej 
musiał uznać wyższość rywala. 

   Warto przypomnieć, że Oliwier jest 
brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski Młodzików w judo. Z jeszcze 
większym powodzeniem uprawia Ju 
Jitsu - w tej dyscyplinie jest podwój-
nym mistrzem Polski. Z dobrym 
skutkiem próbuje również sił w boksie, 
w którym reprezentuje barwy GARDY 
Gierałtowice. 

Turniej im. Jerzego Bursego

Judo

Foto: Studio Łobrozek

Jedność (żółte stroje) w wygranym 6:2 meczu z Naprzodem 

Dokończenie
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Od 5 lat prowadzimy Stację Kontroli 
Pojazdów, w której dokonujemy 
Przeglądów rejestracyjnych do 3,5 t.
 

:
poniedziałek - piątek: od 7.00 do 19.00
sobota: od 8.00 do 14.00.
Telefon kontaktowy: 691 309 463

Godziny otwarcia stacji

Atutem stacji jest autoserwis. Wykonu-
jemy w nim diagnostykę i naprawę: 
silników  klimatyzacji  

elektrycznych  zawieszenia
naprawy bieżące oraz serwis ogumienia. 

ò ò

ò

układów 
. Polecamy 

Przeglądy rejestracyjne

Warsztat samochodowy

Przeglądy Rejestracyjne do 3,5 t
Autoserwis WOŹNICA - Paniówki, ul. Gliwicka 42

Godziny otwarcia warsztatu:
poniedziałek - piątek: od 7.00 do 19.00
Telefon kontaktowy: 603 524 331
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Wieści Gminy Gierałtowice - nr 129 - maj 2018

   Zajęcia w szkółce piłkarskiej czoło-
wego europejskiego klubu piłkarskiego 
to marzenie niejednego młodego 
zawodnika. Nie inaczej jest w Chu-
dowie. Szlifujący swoje umiejętności 
kilku - i nastoletni piłkarze z pewnością 
nie posiadaliby się z radości mogąc 
uczestniczyć w zajęciach z rówieśni-
kami w którymś ze słynnych klubów. 
Real Madryt, Bayern Monachium, FC 
Barcelona - te nazwy działają na wyo-
braźnię. Jak sprawić, by marzenie 
znalazło spełnienie?

   Dobre kontakty nie wystarczą. Po-
trzebne są pieniądze. Duże pieniądze. 
Jakieś ćwierć miliona złotych. Czy ich 
zdobycie to marzenie ściętej głowy? 
Niekoniecznie. Prezes chudowskiej 
Gwiazdy, Zbigniew Boroń, uważa, że 
„chcieć to móc”. - Stąd zrodziła się 
w mojej głowie idea, która ma spełnić 
kilka zadań. Chcę przejść pieszo 
z Polski do Hiszpanii - Santiago de 
Compostela i dalej, nad brzeg Atlan-
tyku, na średniowieczny koniec 
świata, do miejscowości Fisterra - tłu-
maczy.               .
.

   Zaznacza, że nie o samą wędrówkę 
chodzi. - Najważniejsze jest pokazanie 
naszym najmłodszym piłkarzom, że ma-
rzenia się spełniają. Nawet tak ekstre-
malne jak przejście pieszo z Polski do 
Hiszpanii - mówi. - Chcę w ten sposób 
dać im motywację do uprawiania 
sportu, do bycia naszym kolejnym 
Lewandowskim, Grosickim, Piszcz-
kiem, Fabiańskim...         

   To nie wszystko. - Podczas mojej 
wędrówki będziemy, jako stowarzy-
szenie, prowadzić zbiórkę pieniędzy na 
organizację obozu dla młodych piłka-
rzy w szkółce jednego z klasowych 
klubów europejskich (Real Madryt, 
Bayern). W tym celu musimy uzbierać 
około 250 tys. zł - dodaje prezes Boroń. 

   W poniedziałek, 21 maja, pan Zbig-
niew ruszył w trasę. Na przemierzenie 
4 tys. km daje sobie 4 miesiące: - Zało-
żenie jest takie, aby w 120 dni dotrzeć 
do Santiago de Compostela przy mini-
malnym budżecie (ok. 25 euro/dzień), 
zabierając ze sobą bagaż ważący ma-

.
.

.

Krok po kroku - od marzenia do spełnienia
Jak zdobyć 250 tys. zł? Może poprzez 5 milionów... kroków. Tyle, czyli 4 000 km, zamierza 
przemierzyć pieszo Zbigniew Boroń, prezes LKS Gwiazdy Chudów. Uczyni to, by spełnić marzenie 
dzieci ze szkółki piłkarskiej: obóz w słynnym klubie, może nawet w Realu Madryt...
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Chudów. Piesza misja prezesa LKS Gwiazda dla dzieci

Jak wesprzeć akcję

Pieniądze można wpłacać poprzez portal 
pomagam.pl klikając na: 

. 
Można też datki przekazywać na specjalnie 
utworzone konta bankowe. Oto one:
* PLN - 47 1140 2004 0000 3102 7763 5196
* EURO - PL 82 1140 2004 0000 3012 0657 
7425
* BIC / SWIFT - BREXPLPWMBK

.

www.pomagam.pl/4000kmmarzendzieci

ksymalnie 8 kg. Tylko najważniejsze 

rzeczy: namiot, śpiwór, karimatę, buty, 

trochę ubrań, aparat foto i iPada, aby 

mieć możliwość prowadzenia relacji 
z podróży.                    

   A śledzić postępy w drodze można 

poprzez Facebooka, gdzie powstała 

strona pt. „4000 km marzeń dzieci”. 

Współtworzą ją - oprócz prezesa Boro-

nia - Krzysztof Fujarski i Marlena 

Fujarska. Docelowo informacje będą 

publikowane w pięciu językach. - Za-

chęcam wszystkich do obserwowania 

mojej wędrówki i do wsparcia celu, 

jakim jest zebranie pieniędzy na speł-

nienie marzeń młodych piłkarzy o wyje-

.
.

ździe na zagraniczny obóz piłkarski do 
klubu, w którym grają ich piłkarscy 
idole - mówi prezes Gwiazdy. - Pozdra-
wiam wszystk ich „sportowych 
świrów”.. .             .

Bogusław Wilk


