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Wyniki wyborów samo-
rz¹dowych, sk³ad nowej 
Rady Gminy

Obchody 100-lecia
odzyskania

niepodleg³oœci

Nowok i Hofman
mistrzami Polski!

Sukces Anny
Laskowskiej

Leszek ¯oga³a z³o¿y³ œlubowanie
i obj¹³ urz¹d Wójta Gminy Giera³towice

Gmina Giera³towice - pokoleniowa zmiana warty w samorz¹dzie

Leszek ¯oga³a wygra³ wybory 
na Wójta Gminy Giera³towice. 
Jego kandydaturê w wyborach 
samorz¹dowych (21 paŸdziernika) 
popar³o 3300 mieszkañców - to 
59,88 % g³osuj¹cych. 
Miesi¹c póŸniej (21 listopada), 
w trakcie inauguracyjnej sesji 
nowo wybranej Rady Gminy 
Giera³towice, odebra³ 
zaœwiadczenie o wyborze, 
z³o¿y³ œlubowanie i tym samym 
oficjalnie rozpocz¹³ 5-letni¹ 
kadencjê na najwa¿niejszym 
stanowisku w administracji 
naszej gminy.

Nowy wójt - Leszek ¯oga³a, 38-letni 
prawnik przej¹³ schedê po 18-letnich 
rz¹dach wójta Joachima Bargiela.

Zwyciêstwo Leszka ¯oga³y dla wielu 
by³o niespodziank¹. To zrozumia³e, 
bowiem stosunkowo ma³o znany kan-
dydat na wójta, m³ody (38 lat), pokona³ 
nie lada konkurenta - aktualnego 

wówczas wójta gminy Joachima 
Bargiela, samorz¹dowca doœwiadczo-
nego i popularnego, rz¹dz¹cego gmin¹ 
nieprzerwanie od 18 lat, ciesz¹cego siê 
poparciem wyborców w czterech 

minionych kadencjach. Na progu no-
wej kadencji (2018-2023) mieszkañcy 
postawili jednak na zmiany. Taka by³a 
wola wiêkszoœci g³osuj¹cych. 

  Nowy wójt jest mieszkañcem 
Przyszowic. Razem z ¿on¹ wychowuje 
trójkê dzieci. Z wykszta³cenia jest 
prawnikiem. Posiada doœwiadczenie 
samorz¹dowe - w latach 2006-2010 by³ 
radnym Rady Gminy Giera³towice. 
W obecnych wyborach na wójta starto-
wa³ z listy KWW Razem dla Gminy 
Giera³towice. 

   W rozmowie z nami wójt ¯oga³a 
wyzna³, i¿ zwyciêstwo w wyborach 
traktuje jako olbrzymie zobowi¹zane. 
- Zdajê sobie sprawê, ¿e teraz pojawi¹ 
siê nowe oczekiwania - zarówno wobec 
mojej pracy, jak i Urzêdu Gminy. 
Oczywiœcie bêdê stara³ siê im podo³aæ. 

Pawe³ Szary
przewodnicz¹cym Rady Gminy

   Posiedzenie Rady zwo³ane zosta³o 
przez komisarza wyborczego Joa-
chima Nowaka. Pierwsz¹ czêœæ po-
prowadzi³a Janina Cicha-Ro¿ek - naj-
starsza wœród radnych kadencji 2018-
2023. 

   Zaprzysiê¿enie nowego wójta (pisze-
my o tym obok), a tak¿e radnych oraz 
wybór przewodnicz¹cego Rady Gmi-
ny, nale¿a³y do najwa¿niejszych pun-
któw porz¹dku obrad. 

  Przewodnicz¹cy wybierany jest w g³o-
sowaniu tajnym spoœród cz³onków 
Rady. Jedynym kandydatem rekomen-
dowanym do tego stanowiska okaza³ 
siê radny Pawe³ Szary. Jego kandyda-
turê zg³osi³ radny Marek B³aszczyk. 
W g³osowaniu radny Szary otrzyma³ 
14 g³osów, jeden z radnych by³ prze-
ciwny jego kandydaturze. 

  Pawe³ Szary jest mieszkañcem Pa-
niówek. W ubieg³ej kadencji by³ prze-
wodnicz¹cym Komisji Bud¿etu i Pla-
nowania Rady Gminy. Ma 37 lat. Jest 
niemal rówieœnikiem wójta gminy. 
Stery gminy powierzono ludziom 
m³odym. Zarówno mieszkañcy jak 
i radni postawili na pokoleniow¹ 
zmianê warty w samorz¹dzie gminy 
Giera³towice.

W œrodê, 21 listopada, w sali 
konferencyjnej gminnego ratusza 
odby³a siê inauguracyjna sesja nowo 
wybranej Rady Gminy Giera³towice. 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pawe³ Szary przyj¹³ 
insygnia w³adzy samorz¹dowej, m.in. ³añcuch 
przewodnicz¹cego z herbem gminy. Przekaza³a je
radna Janina Cicha-Ro¿ek, prowadz¹ca pierwsz¹ 
czêœæ uroczystej sesji.

/JM/

/JM/

BARBÓRKA 2018
Z okazji Barbórki sk³adamy wszystkim Górnikom 

i Pracownikom kopalñ ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci 
oraz wytrwa³oœci w ciê¿kiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Œwiêta Barbara, patronka górniczego stanu, otoczy 
Was i Wasze rodziny opiek¹, zapewniaj¹c szczêœcie 

oraz powodzenie zarówno w ¿yciu zawodowym 
jak i prywatnym.

Szczêœæ Bo¿e!

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Pawe³ Szary

Wójt Gminy Giera³towice
Leszek ¯oga³a
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KLAJS Pawe³                         187      54.05%

TOMICZEK Artur                    265      77.94%

BUCHCZYK Józef                   224      59.26%

KOWALSKA Tatiana               188      57.49%

CICHA-RO¯EK Janina            186      54.87%

B£ASZCZYK Marek                310      76.73%

SZO£TYSEK Pawe³                 247     54.77%

DRA¯YK Piotr                        318      83.68%

TOMASZEK Krzysztof            190      51.91%

SZARY Pawe³                         231     73.10%

BOTOR Micha³                       216      59.02%

SMORZ Damian                     195      50.26%

SZCZUDLAK Robert               198     60.37%

BA£USZYÑSKA Miros³awa     214     64.07%

GAJDA Daniel                         209     55.44%

Ioœæ otrzy-
manych 
g³osów

wynik
w %Nazwisko i imiê radnego

Wyniki wyborów do Rady Gminy 

Leszek ¯oga³a (KWW Razem dla 
Gminy Giera³towice) wygra³ wy-
bory na Wójta Gminy Giera³to-
wice. 21 paŸdziernika g³osowa³o 
na niego 3300 mieszkañców - to 
poparcie 59,88%  g³osuj¹cych. 
Drugi z kandydatów, Joachim Bar-
giel (KWW Moja Gmina Nasz 
Powiat), zdoby³ poparcie 2211 wy-
borców - 40,12 %.
Do g³osowania uprawnionych by³o 
9361 mieszkañców naszej gminy. 

W wyborach do Rady Gminy Giera³to-
wice najwiêcej mandatów - 8 - zdobyli 
cz³onkowie KWW Razem dla Gminy 
Giera³towice i to oni bêd¹ mieæ wiê-
kszoœæ w piêtnastoosobowej radzie. 
Z komitetu tego do Rady weszli: 
Marek B³aszczyk, Pawe³ Szo³tysek, 
Piotr Dra¿yk i Krzysztof Tomaszek 
z Przyszowic oraz Pawe³ Szary, 
Micha³ Botor, Damian Smorz 
i Robert Szczudlak z Paniówek.

7 mandatów otrzymali kandydaci 
z KWW Moja Gmina Nasz Powiat. 
W nowej radzie z tego komitetu 
zasi¹d¹: Pawe³ Klajs, Artur Tomi-
czek, Józef Buchczyk, Tatiana 
Kowalska i Janina Cicha-Ro¿ek 
z Giera³towic oraz Miros³awa Ba³u-
szyñska i Daniel Gajda z Chudowa.

   Szeœciu radnych (z obecnego sk³adu) 
po raz pierwszy zasiad³o w Radzie 
Gminy Giera³towice. S¹ nimi: Pawe³ 
Szo³tysek i Krzysztof Tomaszek 
z Przyszowic, Micha³ Botor, Damian 
Smorz i Robert Szczudlak z Paniówek 
oraz Pawe³ Klajs z Giera³towic.

   Poni¿ej wyniki uzyskane w wy-
borach do Rady Gminy przez poszcze-
gólne komitety. Komitet Wyborczy 
Wyborców Razem dla Gminy Giera³-
towice otrzyma³ 2802 g³osy - to 
51,51% g³osów wa¿nych. KWW Moja 
Gmina Nasz Powiat - 2361 g³osów 
(43,40 %). KWW Zgoda i Przysz³oœæ - 
277 g³osów (5,09 %).

Wybory Samorz¹dowe 2018

Czterej mieszkañcy naszej gminy 
zdobyli mandaty wyborcze do 23-oso-
bowej Rady Powiatu. W obecnej ka-
dencji zasi¹d¹ w niej: Marek Marcisz 
i Miros³aw Marcol z Giera³towic oraz 
Eugeniusz Loska i Tomasz Kowol 
z Przyszowic.

   Radni z³o¿yli œlubowanie 22 listo-
pada, w trakcie pierwszej sesji Rady 
Powiatu. Wybrano tak¿e w³adze po-
wiatu. Przewodnicz¹cym Rady pono-
wnie zosta³ Andrzej Kurek, a starost¹ 
Waldemar Dombek. 

   Z nadejœciem grudnia doroœli rozpo-
czynaj¹ gor¹czkowe przygotowania do 
nadchodz¹cych œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia, zaœ dzieci niecierpliwie wycze-
kuj¹ Gwiazdki. Aby umiliæ ten radosny 
i pracowity czas, w pierwsz¹ niedzielê 
Adwentu, 2 grudnia, Gminny Oœrodek 
Kultury w Giera³towicach zaprasza 
wszystkich na Jarmark Œwi¹teczny, 
który odbêdzie siê na boisku przy ZSP 
w Giera³towicach. 

   Przygotowujemy moc atrakcji dla 
doros³ych i najm³odszych. Stoiska Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich z Giera³towic 
oraz Paniówek bêd¹ obfitowa³y w tra-
dycyjne wyroby, a na kramach z rêko-
dzie³em bêdzie mo¿na nabyæ nieba-
nalne prezenty œwi¹teczne. 

   Najwiêcej atrakcji czekaæ bêdzie na 
najm³odszych. W tym roku Œwiêty 
Miko³aj odwiedzi dzieci podczas Jar-
marku - wrêczy s³odkie upominki, 
z ka¿dym dzieckiem porozmawia, 
zaprosi do zabawy ze œwi¹tecznymi 
elfami. Najm³odsi udekoruj¹ pierniki, 
które bêd¹ mogli zabraæ do domu lub 
podarowaæ najbli¿szym. Podczas im-
prezy mo¿na bêdzie tak¿e kupiæ 
choinkê oraz œwi¹teczne dekoracje.

   Ca³y Jarmark umili koncert zespo³u 
dzieciêcego Uskrzydleni z Giera³towic, 
a w œwi¹teczny nastrój wprowadzi 
wszystkich kapela góralska WISTA, 
przygrywaj¹ca pastora³ki.
 

Serdecznie zapraszamy, ju¿ od 15:30 
na boisko przy ZSP w Giera³towicach!

                                                  /GOK/

5 grudnia GOK w Giera³towicach za-
prasza na warsztaty dla dzieci i opieku-
na, pt. „Zrób to ze mn¹ mamo... tato...”. 
Podczas warsztatów dzieci wraz z opie-
kunem wykonaj¹ kartkê œwi¹teczn¹.

Koszt warsztatów 5 z³ (dziecko). 
Termin: 5 grudnia godz.: 17:00. 
Miejsce: Œwietlica GOK Chudów, 
ul. Szkolna 72.
Zapisy pod nr. telefonu 32 300 11 511. 
Iloœæ miejsc ograniczona.

Warsztaty dla dzieci, rodziców 
i dziadków

Rodzinna kartka œwi¹teczna

W œrodê, 21 listopada, wójt Leszek ¯oga³a z³o¿y³ œlubowanie w obecnoœci Rady Gminy, komi-
sarza wyborczego, pracowników Urzêdu Gminy i so³tysów ze wszystkich miejscowoœci gminy. 
Uroczysty charakter tego wydarzenia podkreœla³a obecnoœæ Pocztu Sztandarowego Gminy 
Giera³towice. Z lewej - radna Janina Cicha-Ro¿ek, przewodz¹ca pierwszej czêœci obrad sesji.  

Wybory do Rady Powiatu Gliwickiego

Wójt i Rada Gminy. Od prawej w pierwszym rzêdzie radny Micha³ Botor, wójt Leszek ¯oga³a, przewodnicz¹cy 
RG Pawe³ Szary, radni: Janina Cicha-Ro¿ek, Krzysztof Tomaszek i Artur Tomiczek. W tylnych rzêdach od lewej, 
radni: Pawe³ Klajs, Tatiana Kowalska, Damian Smorz, Piotr Dra¿yk, Marek B³aszczyk, Robert Szczudlak, 
Miros³awa Ba³uszyñska, Pawe³ Szo³tysek,  Daniel Gajda i Józef Buchczyk.
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Uroczysty, podnios³y, ale te¿ i radosny, przebieg mia³y obchody 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci 
w Gminie Giera³towice. Z³o¿y³y siê na nie oficjalne uroczystoœci i akademie, nabo¿eñstwa, przemarsze, 
koncerty, chwile zadumy i wspomnienia. Pamiêtaj¹c o bohaterach, dziêkuj¹c im za wywalczon¹ wolnoœæ, 
oddaj¹c czeœæ, sk³adaj¹c ho³d i wi¹zanki kwiatów, wielokrotnie powtarzano symboliczne s³owa wielkiego 
Polaka - œw. Jana Paw³a II - ¿e wolnoœæ jest nam dana, ale i zadana. Nie wystarczy o ni¹ walczyæ, 
Trzeba siê o ni¹ troszczyæ...

100 lat odzyskania niepodleg³oœci
Gmina Giera³towice

Paniówki

W ho³dzie dla Niepodleg³ej
Piêkny - podnios³y, wzruszaj¹cy i nader ciekawy - przebieg 
mia³a akademia „W ho³dzie dla Niepodleg³ej” w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach. 

Foto: Jerzy Miszczyk

Niezwyk³a, bo w twórczym dziele ³¹-
cz¹ca pokolenia - obecnych uczniów 
i pedagogów, absolwentów i sympa-
tyków szko³y. Artyœci zabrali zebra-
nych w pi¹tkowe (9 listopada) popo-
³udnie w fascynuj¹c¹ podró¿ po 
dziejach Polski. Przypomnieli chwile 
klêsk i chwa³y, z wyczuciem nadaj¹c 
przedstawionym wydarzeniom klimat - 
w zale¿noœci od sytuacji smutku, na-
dziei b¹dŸ radoœci. Ukazuj¹c meandry 
historii wykreowali jasne przes³anie na 
przysz³oœæ: o wolnoœæ nie wystarczy siê 
biæ, o wolnoœæ trzeba umiejêtnie dbaæ, 
wrêcz siê o ni¹ troszczyæ...

   Spektakl, przygotowany pod kierun-
kiem ucz¹cej historii Celiny Widuch, 
oklaskiwali samorz¹dowcy i spo³e-
cznicy, duchowni, urzêdnicy, praco-
wnicy miejscowych instytucji, nauczy-

ciele, rodzice oraz dzieci i nastolatki.     

   Braw nie szczêdzili m.in. wójt Joa-
chim Bargiel, przewodnicz¹cy Rady 
Gminy Giera³towice Józef Buchczyk 
i Wojciech Zaj¹c - zastêpca dyrektora 
gliwickiej delegatury Kuratorium 
Oœwiaty. W stronê prowadz¹cej uro-
czystoœæ, a zarazem czyni¹cej honory 
gospodarza, dyrektor Zespo³u Ma³go-
rzaty Wiœniewskiej p³ynê³y zas³u¿one 
s³owa uznania, przeplatane wdziê-
cznoœci¹ za doznania i wzruszenia. 

  Akademii towarzyszy³a bogata i nie-
zwykle interesuj¹ca ekspozycja. 
W kilku szkolnych salach zgroma-
dzono eksponaty bêd¹ce materialnym 
œwiadectwem minionego stulecia. Nic 
dziwnego, ¿e chêtnych do jej obejrze-
nia nie brakowa³o...
                                       Bogus³aw Wilk

Taniec wspaniale wyrazi³ euforiê i klimat pierwszych dni niepodleg³oœci.

Giera³towice

Manifestacja pod pomnikiem
Ponad 200 osób zamanifestowa³o przywi¹zanie do Ojczyzny, 
œpiewaj¹c „Mazurka D¹browskiego” pod Pomnikiem 
Powstañców Œl¹skich w Giera³towicach.  

/JM/

Uroczystoœæ odby³a siê 11 listopada 
w godzinach po³udniowych, w ramach 
gminnych obchodów 100-lecia niepo-
dleg³oœci Polski. Pod pomnikiem z³o-
¿ono równie¿ kwiaty i wieñce. Uczy-
nili to przedstawiciele Urzêdu i Rady 
Gminy, m.in. wójt Joachim Bargiel 
i przewodnicz¹cy RG Józef Buchczyk, 
a tak¿e radni, cz³onkowie miejscowej 
Rady So³eckiej, organizacji i instytu-
cji: stra¿acy, chórzyœci Skowronka, 
cz³onkowie Zwi¹zku Górnoœl¹skiego, 
m³odzie¿ szkolna oraz skupiona 
w organizacjach dzia³aj¹cych przy 
miejscowej parafii. 

   Nale¿y dodaæ, i¿ uroczystoœæ odby³a 
siê tu¿ po mszy œw. za Ojczyznê, 
odprawionej w miejscowym koœciele 

parafialnym przez ks. proboszcza 
Marka Sówkê, sk¹d uczestnicy (w pro-
cesji) udali siê pod pomnik.

Foto: Jerzy Miszczyk

Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw Panie!
 „Jak szczêœliwa Polska ca³a”, „Ojczyzno Ty ma”, „Bo¿e, coœ 
Polskê” i kilkanaœcie innych, równie piêknych, pieœni z³o¿y³o 
siê na koncert religijno-patriotyczny w Przyszowicach.

Przyszowice. Koncert religijno-patriotyczny

W stulecie odzyskania niepodleg³oœci 
wyœpiewa³ je, mog¹cy siê pochwaliæ 
licz¹c¹ ponad wiek histori¹, chór 
„S³owik”. Powsta³y w 1912 roku zespó³ 
od pocz¹tku istnienia dawa³ œwiadec-

two patriotyzmowi i przywi¹zaniu do 
wiary. Koncert idealnie podkreœli³ to 
chwalebne dziedzictwo kilku pokoleñ 
œpiewaków.

Dokoñczenie na kolejnej stronie

Foto: Bogus³aw Wilk
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ZSP w Giera³towicach

Przyszowice

Wystawa historycznych zdjêæ i dokumentów
100. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci ZSP z Giera³towic postanowi³ uczciæ 
ambitnym projektem - Wystaw¹ archiwalnych dokumentów i fotografii z okresu odzyskiwania 
przez Polskê niepodleg³oœci i pierwszych lat istnienia II Rzeczpospolitej.

   Uczestnicy œpiewali piosenki opisu-
j¹ce piêkno naszej przyrody, polskie 
miasta czy wa¿ne dla nas miejsca. 
Siedemnaœcioro dzieci z terenu naszej 
gminy ocenia³o jury w sk³adzie: Bar-
bara Mansfeld, Ewa Skrzyd³o, Henryk 
Mandrysz i Aleksander Jendryczko. 

   Wysoki poziom konkursu sprawi³, ¿e 
jury mia³o twardy orzech do zgryzienia 
dotycz¹cy podzia³u miejsc. Ostatecznie 
podjêto salomonow¹ decyzjê, uznaj¹c, 
i¿ wszyscy uczestnicy zas³u¿yli na 
pami¹tkowe dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Radê Rodziców Przed-
szkola w Przyszowicach i rêkodzie³o 
wykonane przez Beatê Ballon. Konkurs 
prowadzi³y Barbara Ja³owiecka-Cem-
pura i Justyna Karwat. 
 

100 lat odzyskania niepodleg³oœci

Wspania³e, 102. urodziny Marty Linek
Niezwykle mi³o nam poinformowaæ, i¿ 
22 listopada Pani Marta Linek z Przy-
szowic œwiêtowa³a swoje 102. uro-
dziny. Najstarsza mieszkanka naszej 
gminy czuje siê dobrze. Otoczona jest 
przede wszystkim mi³oœci¹ rodziny 
i opiek¹, tak¿e medyczn¹. - Nasza 
babcia wraca do zdrowia, po pery-
petiach, które mia³a z nim przed dwu 
laty - powiedzia³ nam prawnuk 
Krzysztof.

   Niezwyk³e urodziny by³y wydarze-
niem nie tylko dla czteropokoleniowej 
rodziny Pani Marty. Z okazji by z³o¿yæ 
jej ¿yczenia skorzystali przedstawiciele 
Urzêdu Gminy. - W tym wyj¹tkowym 
dniu Pani urodzin pragnê w imieniu 
w³adz samorz¹dowych z³o¿yæ najserde-
czniejsze ¿yczenia oraz gratulacje. 
¯yczê przede wszystkim zdrowia oraz 
wszelkiej pomyœlnoœci, a tak¿e si³y 
w przezwyciê¿aniu codziennych tru-
dnoœci - napisa³ w okolicznoœciowym 
liœcie wójt Leszek ̄ oga³a. Z³o¿y³ go na 
rêce solenizantki, wraz z prywatnymi 
¿yczeniami. 

Pani Marta w otoczeniu rodziny i goœci. Z lewej prawnuk Krzysztof. Za solenizantk¹ 
stoj¹ wnuczka Ewelina i prawnuczka Milena. W g³êbi po lewej - wójt Leszek ¯oga³a, 
z prawej - kierownik USC Miros³aw Marcol.

Piêkna nasza 
Polska ca³a

22 listopada w przedszkolu 
w Przyszowicach odby³ siê Gminny 
Konkurs Piosenki Patriotycznej 
pt. „Piêkna nasza Polska ca³a”.

Nagrodzeni laureaci konkursu
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  W przyszowickiej œwi¹tyni pod wez-
waniem œw. Jana Nepomucena za-
brzmia³y pieœni, które w dziejach 
Polski maj¹ wymiar symboliczny. „My 
chcemy Boga”, „Z dawna Polski Tyœ 
Królow¹”, „Bogurodzica” czy „Bo¿e 
coœ Polskê” - nie sposób przeceniæ ich 
znaczenia. Wierni, zebrani w koœciele, 
w³¹czali siê do œpiewu chórzystów. Na 
organach akompaniowa³, a tak¿e œpie-
wa³, Wojciech Miczka.

   S³owik wyst¹pi³ pod dyrekcj¹ Bar-
bary Ja³owieckiej-Cempury, przy 
akompaniamencie Joanny Kraciuk. 
Wiersze i partie solowe zaprezento-
wali: Bartosz Lokwenc, Kinga Lok-
wenc, Pawe³ Skrzypczyk, Stefan 
Skrzypczyk oraz Agnieszka Lomania 
i Dorota Lomania. Koncert prowa-
dzi³y Justyna Karwat i prezes chóru 
Irena Cziumplik. Honory gospodarza 
czyni³ ks. proboszcz Adam Niedziela. 
Wœród uczestników koncertu byli 
mieszkañcy Przyszowic i oœciennych 
miejscowoœci. Samorz¹d reprezen-
towa³ dyrektor Gminnego Oœrodka 
Kultury Piotr Rychlewski. 
                                                          /bw/

Ojczyznê woln¹ 
pob³ogos³aw Panie!
Dokoñczenie ze str. 3.

   W przedsiêwziêcie zaanga¿owa³a siê 
znaczna czêœæ spo³ecznoœci szkolnej. 
- Potrzebne na wystawê materia³y zbie-
raliœmy przez kilka miesiêcy - poinfor-
mowa³ nas nauczyciel historii, Stefan 
Duda - przynosili je uczniowie, ale te¿ 
i mieszkañcy, odpowiadaj¹c na apel 
zamieszczony w „Wieœciach”. 

   Wykorzystano tak¿e zbiory szkol-
nego archiwum, zgromadzone przez 
kilka dziesiêcioleci przez Urszulê Mi-
ko³aj, wieloletni¹ nauczycielkê historii 
w szkole w Giera³towicach. Cenne 
archiwa rodzinne udostêpnili mie-
szkañcy gminy: Danuta Konstanciak 
i Krzysztof Tomaszek. 

   - W efekcie zgromadziliœmy ponad 
70 oryginalnych zdjêæ i dokumentów, 
z których wy³ania siê obraz ¿ycia ludzi 
na pograniczu. Ich los determinowa³a 
ciê¿ka praca, przywi¹zanie do wiary 
i oddanie rodzinie. W oddali toczy³a siê 
wielka europejska i miêdzynarodowa 
polityka - mówi Stefan Duda i jedno-
czeœnie podkreœla zaanga¿owanie 
w organizacjê nauczycieli z Giera³to-
wic, m.in. Tatiany Kowalskiej, El¿biety 
Michalik, Gabrieli Wiêcko, Adama 
Benka, Marcina Grzegorzycy. 

   Otwarcie wystawy odby³o siê 7 listo-
pada w auli giera³towickiej szko³y i po-
³¹czone by³o z uroczyst¹ akademi¹. 
W wydarzeniu uczestniczyli przedsta-

wiciele w³adz samorz¹dowych i Urzê-
du Gminy, dyrektorzy ZSP oraz przed-
stawiciel organizacji pozarz¹dowych 
i osoby prywatne. Program artystyczny 
zapewnili uczniowie szko³y. Du¿e bra-
wa zebra³ szkolny chór, prowadzony 
przez Beatê Stawowy. Wystêpuj¹cy 
zaprezentowali siê w piêknych stro-
jach ludowych. Uroczystoœæ prowa-
dzili Paulina Kozik oraz Wiktor 
Kmiecik. W programie artystycznym 
zaprezentowali siê równie¿: Eryk 
Piszczek, Wiktoria Golec, Adam 
Maciuga i Justyna Rupprich. 

Obecnoœæ Pocztu Sztandarowego ZSP Giera³towice, podkreœla³a uroczysty charakter wydarzenia.
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Nagrody, stypendia i wyró¿nienia
Oœwiata

PaŸdziernik, z racji przypadaj¹cego w nim Dnia Edukacji Narodowej, jest ju¿ tradycyjnie miesi¹cem, 
w którym szczególnie docenieni zostaj¹ wyró¿niaj¹cy siê nauczyciele, pracownicy oœwiaty oraz uczniowie.
W tym roku pieniê¿ne nagrody Wójta Gminy Giera³towice odebra³o 10 nauczycieli i dyrektorów naszych 
szkó³, stypendia - 87 uczniów. By³y te¿ nagrody symboliczne, ale jak¿e cenne - Medal Komisji Edukacji 
Narodowej oraz tytu³ „Menad¿er Sukcesu w Oœwiacie” otrzyma³y zas³u¿one pracownice Referatu Edukacji 
i Zdrowia UG Giera³towice.   

Dzieñ Nauczyciela w Bajce

   W tym szczególnym dniu, w gronie 
nauczycieli, nie zabrak³o przedstawi-
cieli organu prowadz¹cego nasze pla-
cówki oœwiatowe, czyli Urzêdu Gminy 
Giera³towice. ¯yczenia tej wyj¹tkowej 
i licznej grupie zawodowej sk³ada³ wójt 
gminy, Joachim Bargiel. Dziêkowa³ 
równie¿ nauczycielom za ich codzien-
ny trud wychowawczy. Wyró¿niaj¹cym 
siê wrêczy³ doroczne nagrody pieniê-
¿ne - listê nagrodzonych publikujemy 
obok.
Nale¿y dodaæ, i¿ goœciem specjalnym 
uroczystoœci by³ Wojciech Zaj¹c - za-
stêpca dyrektora gliwickiej delegatury 
Kuratorium Oœwiaty w Katowicach, 
a czêœæ oficjaln¹ poprowadzi³a Bar-
bara Mansfeld - kierowniczka Refe-
ratu Edukacji i Zdrowia UG w Giera³-
towicach. 

   Organizatorzy œwiêta zrezygnowali 
w tym roku z obiadu, którym podejmo-
wano uczestników. Nie zabrak³o jednak 
strawy dla ducha, a to za spraw¹ arty-
stów Teatru Muzycznego Castello, 
którzy zaserwowali nauczycielom i ich 
goœciom prawdziw¹ ucztê, œpiewaj¹c 
na scenie Bajki popularne przeboje 
operetkowe.  

Nauczycielki: Gabriela Wiêcko (ZSP Giera³to-
wice), Bo¿ena Benson i Iwona Urbanowicz 
(ZSP Paniówki) oraz Anna Krzycka (ZSP Przy-
szowice). Wicedyrektorki: Lilianna £acheta 
(ZSP Chudów), Alina Rajca (ZSP Giera³to-
wice), Joanna Bartoszek (ZSP Paniówki), Ewa 
Skrzyd³o (ZSP Przyszowice). Dyrektorki: 
Urszula Cieœlik (ZSP Giera³towice) i Ma³go-
rzata Wiœniewska (ZSP Paniówki).

Laureatki tegorocznej Nagrody Wójta Gminy 

Nie w Paniówkach (jak dotychczas), 
a w Gliwicach obchodzili w tym roku 
swoje œwiêto nasi nauczyciele 
i pracownicy gminnej oœwiaty. 
Uroczystoœæ odby³a siê 15 
paŸdziernika w budynku gliwickiego 
kina Amok - scena Bajka. 

Certyfikat dla gminy, 
wyró¿nienie dla 
Barbary Mansfeld

Samorz¹dowy Lider Edukacji - 2018

13 paŸdziernika, w Auli Collegium 
Nowodworskiego Uniwersytetu Jagie-
lloñskiego w Krakowie, odby³a siê gala 
podsumowuj¹ca VIII edycjê Ogólno-
polskiego Konkursu i Programu Certy-
fikacji Gmin, Powiatów i Woje-
wództw. W trakcie uroczystoœci gminê 
Giera³towice uhonorowano certyfika-
tem „Samorz¹dowy Lider Edukacji” 
2018. Certyfikat ten przyznano naszej 
gminie ju¿ trzeci raz z rzêdu. Natomiast 
Barbara Mansfeld (kierowniczka Re-
feratu Oœwiaty i Zdrowia UG Giera³-
towice) otrzyma³a Wyró¿nienie Nad-
zwyczajne „Mened¿er Sukcesu 
w Oœwiacie”. Zarówno certyfikat jak 
i wyró¿nienie przyznano na okres 12 
miesiêcy.

   - Wyró¿nienie „Mened¿er Sukcesu 
w Oœwiacie” otrzymuj¹ (m.in.) kiero-
wnicy wydzia³ów oœwiaty urzêdów 
gmin, którzy wyró¿niaj¹ siê wiedz¹, 
doœwiadczeniem, kompetencjami i za-
anga¿owaniem w wykonywaniu w³a-
snych zadañ zawodowych, przyczy-
niaj¹c siê w ten sposób do wzorowej 
realizacji polityki oœwiatowej JST - 
informuj¹ organizatorzy Programu, 
z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wy¿szego. Z kolei certyfikat 
„Samorz¹dowy Lider Edukacji” po-
twierdza, i¿: uhonorowana nim jedno-
stka samorz¹du terytorialnego pro-
wadzi lokaln¹ politykê oœwiatow¹ 
w sposób efektywny, nowoczesny, sku-
teczny, w oparciu o najwy¿sze stan-
dardy jakoœciowe - podkreœla FREiSW.

.

Barbara Mansfeld

Zofia Arendarska, d³ugoletnia pra-
cownica Referatu Oœwiaty i Zdrowia 
Urzêdu Gminy Giera³towice, odzna-
czona zosta³a Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. 

Odznaczenie nadane zosta³o przez 
minister Annê Zalewsk¹, w uznaniu 
szczególnych zas³ug dla oœwiaty i wy-
chowania. Uroczystoœæ jego wrêczenia 
odby³a siê 17 paŸdziernika w gmachu 
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowi-
cach.

Szko³a podstawowa, klasy IV – V 
Oliwia Puc, Marcin Marcol, Monika Karczmarz, Aneta 

Machulik, Oliwia Tomaszewska, Maciej Sobota, 

Ma³gorzata Rajca, Paulina Kozik, Dominika Malcher, 

Milena Marciniak, Julia Czerwiñska, Beata Bonik, 

Natalia Niczyporuk, Laura Nocoñ, Jakub Gruca, 

Paulina Szuka³a, Grzegorz Biedroñ, Amelia Wyrobek, 

Maria Brosz, Magdalena Hudzikowska, Milena Grelak, 

Aleksandra Hajduk, Mateusz Król, Kinga Lokwenc, 

Julia Milewska, Agata Pilny, Maja Pytel, Piotr ¯oga³a, 

Przemys³aw ¯oga³a. 

Szko³a podstawowa, klasy VI – VII 
Emilia Kampa, Rafa³ Turczyn, Krzysztof Smolnik, 

Dawid Piotrowski, Jakub Jendryczko, Jakub 

Kostrzak, Dominik Adamczyk, Filip Mazurek, 

Dominika W³odarz, Emilia Browarska, Krzysztof 

Maniurka, Dominika Mizera, Aleksandra Podstufka, 

Ma³gorzata Sommer, Agata Szuœcik, Jakub Nocoñ, 

Anna £ajczak.

Gimnazja: Micha³ Brzezina, Mateusz Dembia, Adam 
Maciuga, Magdalena Miko³aj, Angelika Nieradzik, 
Paulina Pigula, Anna Szolc, Ma³gorzata Pawlas, Anna 
Szo³tysek, Magdalena Waluga, Oliwia S³awik, Maciej 
Krawczyñski, Karolina Hanslik, Jakub Hahn, Maciej 
Domin, Barbara Benson, Hubert Wilsz, Mateusz 
Mryka, Paulina Stypu³a, Oliwia Kunert, Anna Nawrat, 
Patrycja Lis, Jolanta Hajduk, Dorota Spyra, Patryk 
Wiszniowski, Pawe³ £ajczak.

Szko³y ponadgimnazjalne: Anna Frelich, Seweryn 
Galiñski, Mateusz Adamczyk, Marek Jeutner, 
Krzysztof Adam, Oliwia Golenia, Andrä Silke, Klaudia 
Pacha, Adam Dobrowolski, Joanna Wiaterek, Milena 
Tomaszek, Wiktoria Golasik, Boles³aw Pawlas, 
Katarzyna Durczyñska, Zuzanna Wróbel.

Laureaci Stypendium Wójta GminyW tym roku kryteria upowa¿niaj¹ce do 
przyznania Stypendium Wójta Gminy 
Giera³towice (m.in. wysokie wyniki 
w nauce i osi¹gniêcia w konkursach) 
spe³ni³o 87 uczniów - mieszkañców 
gminy. Przyznane stypendium jest 
jednorazow¹ nagrod¹ pieniê¿n¹. 
- Urz¹d Gminy przeznaczy³ na nie w su-
mie 23,6 tys. z³ - poinformowano nas 
w Referacie Oœwiaty i Zdrowia.

   Uroczystoœæ wrêczenia odby³a siê 
8 listopada w sali konferencyjnej 
Urzêdu Gminy. Laureaci odebrali sty-
pendia z r¹k wójta Joachima Bargiela. 
Wyró¿nionym gratulowa³a równie¿ 
kierowniczka Ref. Oœwiaty i Zdrowia, 
Barbara Mansfeld. Listê stypendy-
stów publikujemy obok.

Najzdolniejsi odebrali stypendia

Zofia Arendarska
odznaczona

Uczniowie z najm³odszej grupy stypendystów.

/JM/

/JM/

/JM/

/JM/



Wyœpiewa³a trzy pierwsze miejsca! 
W nagrodê pojedzie do Miñska 

Sukces Anny Laskowskiej

Anna Laskowska - uczennica 
4 klasy Szko³y Podstawowej 
w Chudowie - osi¹gnê³a kolejny, 
znacz¹cy sukces wokalny, 
zostaj¹c potrójn¹ laureatk¹ 
Miêdzynarodowego Festiwalu 
Twórczoœci "Kalejdoskop 
Talentów. Jesieñ 2018".

XVII edycja tego festiwalu odby³a siê 
w dniach 3-5 listopada, w ¯ywcu. 
Wyst¹pi³o w nim kilkudziesiêciu 
m³odych wykonawców oraz zespo³y 
muzyczne, m.in. z Rosji, Bia³orusi 
i Polski.  

   „Mam tê moc” - to piosenka z filmu 
„Kraina Lodu”, któr¹ Ania oczarowa³a 
publicznoœæ, a tak¿e jury, otrzymuj¹c za 
jej wykonanie I miejsce w kategorii 
Wokal Estradowy Mini. I nie by³ to 
jedyny sukces. Wystêpuj¹c w duecie 

Duo Forte oraz z zespo³em Pauza, 
ponownie cieszy³a siê ze zdobycia 
pierwszego miejsca! 

   Nale¿y podkreœliæ, ¿e duet oraz 
zespó³ zosta³y zauwa¿one i docenione 
przez organizatorów Miêdzynarodo-
wego Festiwalu Talent Roku, w Miñ-
sku, co zaowocowa³o zaproszeniem do 
udzia³u w bia³oruskim festiwalu.

   Ania Laskowska ma w dorobku 
artystycznym tak¿e inne osi¹gniêcia, 
miêdzy innymi wystêpy na scenie 
Opery Œl¹skiej w Bytomiu, w przedsta-
wieniu „Ma³y kominiarczyk. Zróbmy 
operê!”. Natomiast w czerwcu tego 
roku, na estradzie Œl¹skich Godów 
Gminy Giera³towice, wyœpiewa³a pier-
wsze miejsce (w grupie szkó³ podsta-
wowych) w Konkursie Piosenki Dzie-
ciêcej i M³odzie¿owej KLANG. 

  Umiejêtnoœci wokalne i estradowe 
rozwija pod okiem Sandry Sojki i Ma-
gdaleny Zió³kowskiej ze Studia Arty-
stycznego Maciej w Zabrzu.

Ania Laskowska z trofeami zdobytymi 
na ¿ywieckim festiwalu. Ponad 1200 prac wp³ynê³o na XV 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Pocztówka z wakacji”. Z ogromu pro-
jektów jury wy³oni³o najlepsze, wœród 
nich pocztówkê wykonan¹ przez 
Eryka £upiñskiego-Florej, podopie-
cznego œwietlicy Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego w Giera³towicach.

   Palma na tle zachodz¹cego s³oñca, 
namalowana przez Eryka w manierze 
ekspresjonistycznej, zosta³a doceniona 
wyró¿nieniem w kategorii wiekowej 
7-9 lat. Projekt tego dzie³a realizowany 
by³ pod opiek¹ artystyczn¹ Beaty 
Kulasy z ZSP w Giera³towicach.

   Nale¿y dodaæ, i¿ konkurs budz¹cy 
olbrzymie zainteresowanie organizuje 
Wawerskie Centrum Kultury poprzez 
filiê w Zastowie.

Eryk zaprojektowa³ 
ciekaw¹ pocztówkê
i otrzyma³ nagrodê!

Wernisa¿ pokonkursowej wystawy - Eryk przed 
tablic¹ ze swoj¹ nagrodzon¹ pocztówk¹. 

Chcesz poprawiæ kondycjê, 
samopoczucie, sylwetkê, 

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

Rozpocznij z nami 
swoj¹ przygodê z Fitnessem!

Proponujemy zajêcia o umiarkowanej 
intensywnoœci, w trakcie których zmêczysz siê 

ale poczujesz te¿ satysfakcjê.

.

.

GMINNY OŒRODEK KULTURY 
W GIERA£TOWICACH

Informacje pod nr. telefonu: 32 301 15 12

   W 1972 roku za³o¿ono pierwszy 
w Polsce Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(UTW) pod nazw¹ Studium III Wieku. 
Do tej pory powsta³o w naszym kraju 
oko³o 400 UTW. Ich celem jest przede 
wszystkim w³¹czenie osób starszych do 
systemu kszta³cenia ustawicznego 
a tak¿e aktywizacja intelektualna, 
psychiczna i fizyczna s³uchaczy. 
Uczestnictwo w ró¿norodnych zajê-
ciach i wyk³adach jest szans¹ nie tylko 
na zdobycie wiedzy. Pomaga tak¿e 
otworzyæ siê na nowe relacje miêdzy-
ludzkie, zawrzeæ nowe znajomoœci, 
a nie rzadko i przyjaŸnie. Uaktywnienie 
daje poczucie komfortu, dbania o siebie 
i rozwoju - mimo up³ywaj¹cego czasu.

   Kornelia Krzesiñska z Chudowa 11 
lat temu zaczê³a uczêszczaæ na zajêcia 
UTW w Gliwicach, gdzie wœród szero-
kiej oferty wybra³a malarstwo. - Z wy-
kszta³cenia jestem magistrem biologii 
i zawodowo zajmowa³am siê jej nau-
czaniem w szkole œredniej. Po przejœciu 
na emeryturê pojawi³o siê wiêcej 
wolnego czasu do wykorzystania i rea-
lizacji marzeñ. Przygoda ze sztuk¹, 
zmieni³a moj¹ codziennoœæ i sta³a siê 
pasj¹ ¿ycia - wyjaœnia. 

   Regularnie uczestniczy w zajêciach 
prowadzonych w Pracowni Dzia³añ 
Artystycznych i Projektowych w Gli-
wicach. Na przestrzeni lat talent 
artystyczny zaowocowa³ wieloma 
obrazami oraz udzia³em w kilku 
wystawach zbiorowych. Podsumowa-
niem pracy by³a natomiast wystawa 
indywidualna, która odby³a siê w paŸ-
dzierniku 2017 roku w Galerii Pod 

Cieñ, Centrum Wystawienniczego 
Miejskiego Oœrodka Kultury i Sportu 
w Pyskowicach, gdzie pokazano ponad 
40 jej prac.

   Od dwóch lat pani Kornelia korzysta 
równie¿ z zajêæ Gminnego Oœrodka 
Kultury w Giera³towicach. - Rozpo-
czê³am od kursu komputerowego, 
potem uczestniczy³am w warsztatach 
fotografii. Najbardziej zainteresowa³y 
mnie warsztaty pisania ikon, w których 
biorê udzia³ ju¿ po raz drugi i mam 
nadziejê na tym nie poprzestaæ. 
Uczestnictwo w ró¿nych formach zajêæ 

pozwala poznaæ tajniki mniej znanych 
mi dot¹d dziedzin ¿ycia. W tym czasie 
nawi¹za³am znajomoœci z wieloma 
ciekawymi ludŸmi i kontakty z nimi 
bardzo sobie ceniê - podkreœla.

   Kornelia Krzesiñska jest doskona³ym 
przyk³adem aktywnej seniorki. Dosko-
nale zdaje sobie sprawê, ¿e rozwijanie 
siê, chêæ poznawania ludzi, nowych 
miejsc i uczestnictwo w ¿yciu kultural-
nym i spo³ecznym pozwala korzystaæ 
z ¿ycia w pe³ni i daje satysfakcjê.

¯ycie zaczyna siê na emeryturze
Emerytura dawno ju¿ przesta³a byæ czasem, gdy tylko odpoczywamy a za g³ówn¹ 
aktywnoœæ dziadków uwa¿a siê opiekê nad wnukami. To najwy¿szy czas by 
zmotywowaæ siê do podejmowania nowych wyzwañ, realizowania pasji 
i zainteresowañ, na które wczeœniej nie by³o miejsca.

/JM/

/JM/

/M M-B/

Zareklamuj swoj¹ firmê 
w „WIEŒCIACH”

Koszt podstawowego modu³u 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 z³ brutto

Na ³amach naszego pisma mo¿na równie¿ 
zamieszczaæ prywatne anonse z ¿yczeniami, 

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

e-mail: jurekm@vp.pl   
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Coroczne koncertowanie ku czci Jana 

Paw³a II, tym razem - w niedzielê, 
14 paŸdziernika - idealnie „wpasowa³o 

siê” w obchody 100-lecia Niepodle-

g³oœci Polski. Starannie dobrany reper-

tuar by³ apoteoz¹ wolnoœci, a zarazem 

ho³dem dla tych, którzy nie wahali siê 

poœwiêciæ ¿ycia w imiê wolnoœci 
i niepodleg³oœci Ojczyzny.

  Zabrzmia³y m.in. „Bogurodzica”, 

„Modlitwa obozowa”, „Polonez”, „Jak 

d³ugo w sercach naszych”, „Nie rzucim 

ziemi”, „Panie, Polska patrzy w Tw¹ 

twarz”, a w finale „Bo¿e coœ Polskê”. 

Dzie³a-symbole, bliskie ka¿demu 

Polakowi...

  Zaprezentowali je twórcy znani 
i uznani: Anna Pieszka, Anna Paœ-

dzior, Anna Leszczyñska-Ro¿ek, sio-

stry Anna Boniek i Katarzyna 

Boniek, Rafa³ Majowski, Wojciech 

Miczka i Robert Nawrat.

   Wœród nie szczêdz¹cych muzykom 
i œpiewakom braw i s³ów uznania byli 

samorz¹dowcy z wójtem gminy Giera³-

towice Joachimem Bargielem i prze-

wodnicz¹cym Rady Gminy Józefem 
Buchczykiem oraz Piotrem Rychlew-
skim - dyrektorem Gminnego Oœrodka 
Kultury. Ponadczasowe przes³anie
i umiejêtnoœci artystów doceni³, czy-
ni¹cy honory gospodarza uroczystoœci, 
ks. proboszcz Marek Sówka. 

   Koncert zosta³ zorganizowany przez: 
Zwi¹zek Górnoœl¹ski - Ko³o Giera³-
towice, samorz¹d Gminy Giera³towice 
- Gminny Oœrodek Kultury i Parafiê 
Matki Bo¿ej Szkaplerznej w Giera³to-
wicach.
- Œwiêty Jan Pawe³ II uczy³ nas wol-

noœci, przestrzegaj¹c zarazem, ¿e nie 
jest ona dana na zawsze - przywo³a³a 
s³owa Papie¿a-Polaka prowadz¹ca 
imprezê Janina Cicha-Ro¿ek. 

Nie wolno o tym zapominaæ...

Pochwa³a wolnoœci i niepodleg³oœci
„Bogurodzicê”, „Jak d³ugo w sercach naszych” i „Modlitwê o pokój” us³yszeli uczestnicy XVI Koncertu 
Muzyki Organowej w giera³towickiej œwi¹tyni. Tegoroczna ods³ona imprezy przebieg³a w duchu 
szczególnie patriotycznym...

Giera³towice. XVI Koncert Muzyki Organowej
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Brawa, kwiaty i liczne s³owa podziwu by³y nagrod¹ dla artystów wystêpuj¹cych na koncercie.

/bw/

Babeczkowe warsztaty w GOK
   8 listopada w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Giera³towicach znów zapa-
chnia³o wypiekami! Tym razem m³odzi 
kucharze zmierzyli siê z babeczkowym 
wyzwaniem! Babeczki w marchewko-
wej odmianie - jak na jesieñ przysta³o, 
zosta³y udekorowane pysznym 
kremem budyniowym!

   Dzieci uczy³y siê obierania mar-
chewki, miksowania sk³adników, 
przyswaja³y nowe przepisy. Wieczór 
spêdzony na wspólnym przygotowy-
waniu wypieku, przyniós³ te¿ naukê, i¿ 
w kuchni nie zawsze wszystko 
wychodzi na 100 % nawet doœwiadczo-
nym kucharzom. Ka¿dy szczegó³ 
mo¿e zawa¿yæ na koñcowym efekcie. 
Najwiêcej frajdy sprawi³o ozdabianie 
ma³ych wypieków kolorowym kremem 
i ozdobami. 

   Dla tych, którzy chc¹ sami wypróbo-
waæ marchewkowe babeczki oraz krem 
podajemy przepis. 

Babeczki marchewkowe
Sk³adniki na 12 sztuk: 4 œrednie marchew-
ki (2 szklanki startej), 1 i 1/2 szklanki m¹ki, 
1 i 1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia,1/2 
³y¿eczki sody oczyszczonej, szczypta soli. 
Przyprawy w proszku: 1 ³y¿eczka cyna-
monu, 1/2 ³y¿eczki imbiru, 1/4 ³y¿eczki 
ga³ki muszkato³owej, 3/4 szklanki oleju 
roœlinnego, 3 du¿e jaja, 1 szklanka br¹zo-
wego cukru, 1 ³y¿eczka ekstraktu z wanilii.

Przygotowanie

Piekarnik nagrzaæ do 180 stopni, kratkê 
metalow¹ umieœciæ w jego œrodkowej 
czêœci. Marchew obraæ i zetrzeæ na 
tarce o grubych oczkach, odmierzyæ 
2 szklanki. Do miski przesiaæ m¹kê  /M. M-B/

razem z proszkiem do pieczenia, sod¹, 
sol¹ oraz z przyprawami.

   W drugiej, wiêkszej misce wymieszaæ 
(rózg¹ lub mikserem na wolnych obro-
tach): olej, jajka, cukier, tart¹ mar-
chewkê, ekstrakt z wanilii. Nastêpnie 
wymieszaæ za pomoc¹ ³y¿ki z mieszan¹ 
z m¹ki.

   Masê wy³o¿yæ do papilotek umie-
szczonych w formie lub w jednorazo-
wych papilotkach, ustawiæ na kratce 
w piekarniku i piec przez 25 minut (a¿ 
patyczek w³o¿ony w œrodek ciastka 
bêdzie czysty).

Krem budyniowy

1 kostka margaryny PALMA, 0,5 litra 
mleka, 1 szklanka cukru (je¿eli nasz budyñ 
jest z cukrem, to cukru 3/4 szklanki), 
2 p³askie ³y¿ki m¹ki pszennej, 1 budyñ 
waniliowy, kakao.

Przygotowanie: 
0,5 litra mleka odlaæ pó³ szklanki, 
resztê zagotowaæ, dodaæ cukier. Budyñ 
po³¹czyæ z m¹k¹ i mlekiem, wymieszaæ 
i wlaæ do gotuj¹cego siê mleka, zagoto-
waæ, ugotowany budyñ ostudziæ.
Margarynê utrzeæ do bia³oœci, stopnio-
wo dodawaæ budyñ i mieszaæ. Mas¹ 
udekorowaæ ciasto.

Listopad w pracowni EkoDeko rozpo-
cz¹³ siê od warsztatów Decoupage. 
Ta znana ju¿ od dawna technika zdo-
bnicza ma swoje spore grono zwolen-

ników. Uczestniczki spotkania ozda-
bia³y drewniane tace, ale by³y te¿ 
krzes³o i chustecznik. Powsta³y pra-
wdziwe cuda!

Nowy sezon pracowni Decoupage

Uczestnicy pracowni Eko Deko 
pierwszy raz mieli okazjê zmierzyæ siê 
z wyzwaniem, jakim jest odnawianie 
mebli! 
   Warsztaty odby³y siê w Gminnym 
Oœrodku Kultury w Giera³towicach 
i trwa³y dwa dni (20 i 24 paŸdziernika), 
podczas których ka¿dy intensywnie 
pracowa³. Pierwsze spotkanie obejmo-
wa³o oczyszczenie mebla ze starych 
pow³ok. Podczas kolejnego uczestnicy 
malowali meble wed³ug w³asnych 
pomys³ów.

Meble od nowa!
Gminny Oœrodek Kultury w Giera³to-
wicach zaprasza dzieci na warsztaty 
kulinarne. Tym razem tematem 
spotkania bêd¹ pierogi! Jak przygo-
towaæ, ulepiæ i ugotowaæ pyszne 
piero¿ki? O tym na dwugodzinnych 
zajêciach - 13 grudnia, 
od godz. 17.00 do 19.00.
Koszt udzia³u - 15 z³.
Zapisy pod nr. tel. 32 301 15 12.

Lepimy pierogi

Ma³e babeczki, a jaka du¿a frajda...
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Referat Ochrony Œrodowiska informuje
Walczymy ze smogiem 
Rozpocz¹³ siê kolejny sezon grzewczy 
a wraz z nim powróci³o zagro¿enie 
smogiem. Referat Ochrony 
Œrodowiska Urzêdu Gminy 
Giera³towice, przy wspó³pracy 
z Giera³towickim Alarmem 
Smogowym, podejmuje szereg 
dzia³añ maj¹cych na celu walkê 
z zanieczyszczeniem powietrza. 

MONITORUJEMY 

Monitoring jakoœci powietrza oraz 
informowanie spo³eczeñstwa o pozio-
mie jego zanieczyszczenia to podsta-
wowe dzia³ania maj¹ce na celu zabez-
pieczenie przed skutkami smogu. 
Wiedz¹c, jaki jest aktualny i prognozo-
wany na najbli¿szy czas stan jakoœci 
powietrza mo¿emy œwiadomie podej-
mowaæ decyzje dotycz¹ce ró¿nego 
rodzaju aktywnoœci na wolnym powie-
trzu, takich jak pójœcie na spacer czy 
bieganie. Przydatne do tego celu s¹ 
równie¿ szczegó³owe informacje pogo-
dowe. 
   Maj¹c zatem na uwadze zapewnienie 
mieszkañcom rzetelnej informacji o ja-
koœci powietrza, na progu jesieni i sezo-
nu grzewczego, Gmina Giera³towice 
zainstalowa³a cztery stacje monito-
ruj¹ce jakoœæ powietrza oraz cztery 
stacje meteorologiczne. Zlokalizowane 
s¹ one w ka¿dym so³ectwie naszej 
gminy: 
• w Chudowie, na budynku OSP,·
• w Giera³towicach, na budynku Urzêdu 
Gminy,·
• w Paniówkach, przy drodze dojazdo-
wej do ZSP,·
• w Przyszowicach, przy oœrodku zdro-
wia.
   System czujników monitoruj¹cych 
jakoœæ powietrza mierzy stê¿enia 
zanieczyszczeñ: py³u zawieszonego 
PM10 i PM2,5, dwutlenku wêgla, dwu-
tlenku azotu oraz ozonu. Dotychczas 
w tym zakresie dostêpne by³y jedynie 
wyniki ze stacji Pañstwowego Monito-
ringu Œrodowiska, obs³ugiwanych 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Œrodowiska,zlokalizowanych w mia-
stach oœciennych. Dziêki prowadzonym 
pomiarom i udostêpnieniu wyników on-
line mieszkañcy maj¹ sta³y dostêp do 
informacji o stanie jakoœci powietrza 
w gminie oraz do informacji pogodo-
wych. Stan powietrza w naszej Gminie 
mo¿na na bie¿¹co œledziæ na stronie 
internetowej  oraz 
przez stronê internetow¹ i aplikacjê 
Gminy Giera³towice. 

www.discovair.pl

   Stacje meteorologiczne prezentuj¹ 
wysokoœæ opadu atmosferycznego 
(ca³oroczn¹), temperaturê i wilgotnoœæ 
powietrza, prêdkoœæ i kierunek wiatru, 
ciœnienie atmosferyczne, a nawet natê-
¿enie promieniowania s³onecznego 
i wysokoœæ szkodliwego promieniowa-
nia UV. 

INFORMUJEMY
 

Na stronie internetowej Gminy Giera³-
towice oraz w aplikacji Gminy Giera³-
towice znajduje siê zak³adka „Jakoœæ 
powietrza”, gdzie znaleŸæ mo¿na 
informacje o aktualnym stanie jakoœci 
powietrza. Informacje te pochodz¹ 
zarówno z sieci Pañstwowego Monito-
ringu Œrodowiska, jak równie¿, co 
szczególnie istotne, ze wspomnianych 
wy¿ej czujników zlokalizowanych na 
terenie Gminy. Na bie¿¹co umieszczane 
s¹ tam równie¿ komunikaty Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Œrodo-
wiska w przypadku wyst¹pienia ryzyka 
przekroczenia poziomu informacyj-
nego lub poziomów alarmowych stê¿eñ 
zanieczyszczeñ w powietrzu tzw. 
„alarm smogowy”. 

Na stronie internetowej Urzêdu Gminy 
lub w aplikacji pod adresem: 

mo¿na te¿ znaleŸæ przydatne 
informacje dotycz¹ce warunków 
atmosferycznych, pochodz¹ce ze 
wspomnianych wczeœniej stacji mete-
orologicznych. Dodatkowo, w przed-
szkolach na terenie naszej gminy 
znajduj¹ siê tablice, na których 
codziennie umieszczane s¹ aktualne 
informacje dotycz¹ce stanu jakoœci 
powietrza w naszej okolicy. Kolory 
kartek wieszanych na tablicach odpo-
wiadaj¹ aktualnej jakoœci powie-
trza:·kolor zielony jakoœæ powietrza 
bardzo dobra lub dobra,·kolor pomarañ-
czowy jakoœæ powietrza umiarkowana 
lub dostateczna,·kolor czerwony jakoœæ 
powietrza z³a lub bardzo z³a. Kolory 
kartek i czytelne piktogramy informuj¹, 
czy jakoœæ powietrza jest dobra i bez 
przeszkód mo¿na przebywaæ na 
œwie¿ym powietrzu, czy lepiej od akty-
wnoœci na zewn¹trz siê powstrzymaæ. 
Informacje takie przydatne s¹ wiêc 
zarówno dla opiekunów w przed-
szkolach, jaki rodziców. Na tablicach 
znajduj¹ siê równie¿ przydatne infor-
macje dotycz¹ce uchwa³y antysmo-
gowej województwa œl¹skiego oraz 
Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
dziêki któremu mo¿ecie Pañstwo otrzy-
mywaæ na skrzynki poczty elektroni-
cznej informacje o anomaliach pogo-
dowych, ostrze¿eniach meteorolo-
gicznych i œrodowiskowych oraz adres 
strony internetowej Giera³towickiego 
Alarmu Smogowego. 

http: 
//infomet. nazwa. pl/app/ gieraltowice 
-map/ 

KONTROLUJEMY 

Realizuj¹c wytyczne tzw. planu dzia³añ 
krótkoterminowych, stanowi¹cego 
integraln¹ czêœæ Programu ochrony 
powietrza dla województwa œl¹skiego, 
pracownicy Referatu Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Gminy Giera³towice, 
dzia³aj¹c na podstawie art. 379 ustawy 
Prawo ochrony œrodowiska, przeprowa-
dzaj¹ kontrole instalacji spalania paliw 
sta³ych pod k¹tem spalania odpadów 
oraz realizacji zapisów uchwa³y anty-
smogowej. 
   W przypadku podejrzenia spalania 
odpadów lub paliwa z³ej jakoœci mog¹ 
zostaæ pobrane próbki odpadu paleni-
skowego (popio³u) lub paliwa sta³ego. 
Pobrane próbki przekazywane s¹ do 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla 
w Zabrzu, z którym Gmina ma podpi-
san¹ umowê, w celu wykonania eksper-
tyzy dotycz¹cej wykrywania nielegal-
nego spalania i wspó³spalania odpadów 
w indywidualnych urz¹dzeniach grzew-
czych lub ekspertyzy dotycz¹cej spa-
lania paliwa sta³ego pod k¹tem z³a-
mania zakazu z § 6 pkt 3 uchwa³y anty-
smogowej województwa œl¹skiego, tj. 
spalania niew³aœciwego lub niskiej 
jakoœci paliwa. 
   W przypadku stwierdzenia z³amania 
zakazów wynikaj¹cych z uchwa³y anty-
smogowej lub innych przepisów z za-
kresu ochrony œrodowiska sprawa prze-
kazywana jest na policjê z wnioskiem 
o podjêcie dalszych, przewidzianych 
prawem czynnoœci. Wzmo¿one kontro-
le przeprowadzane s¹ w przypadku 
og³oszenia przez Wojewódzkie Cen-
trum Zarz¹dzania Kryzysowego II lub 
III poziomu ostrzegania tj. wyst¹pienia 
szczególnie wysokich stê¿eñ zanie-
czyszczeñ w powietrzu. 

EDUKUJEMY 

W edukacji ekologicznej traktuj¹cej 
o bie¿¹cych problemach zwi¹zanych 
z ochron¹ œrodowiska w gminie i kszta³-
towaniem w³aœciwych postaw ekologi-
cznych wœród jej mieszkañców, 
ochrona powietrza stanowi istotne 
i czêsto poruszane zagadnienie. Na po-
cz¹tku roku szkolnego, na potrzeby 
edukacji ekologicznej najm³odszych 
mieszkañców naszej gminy opraco-
wano i wykonano edukacyjn¹, pod³o-
gow¹ grê planszow¹, nawi¹zuj¹c¹ do 
tematyki zwi¹zanej z ochron¹ po-
wietrza. 
   

Dziêki grze dzieci dowiaduj¹ siê jak 
wa¿ne dla zdrowia jest oddychanie czy-
stym powietrzem oraz co zrobiæ aby nie 
zanieczyszczaæ powietrza. Podczas gry 
dzieci „zwiedzaj¹” najbardziej chara-
kterystyczne miejsca na terenie gminy 
Giera³towice tj. Urz¹d Gminy w Giera³-
towicach, pa³ac w Przyszowicach, za-
mek w Chudowie, „Park Joanny” i ba-
sen „Wodnik” w Paniówkach. Ucze-
stnicy gry bior¹ udzia³ w emocjonuj¹cej 

zabawie, a jednoczeœnie zdobywaj¹ 
wiele ciekawych informacji na temat 
ochrony powietrza oraz na temat gminy 
Giera³towice. Gry zosta³y przekazane 
do wszystkich przedszkoli naszej 
gminy. 

   Dla dzieci i m³odzie¿y organizowane 
s¹ równie¿ warsztaty oraz przedsta-
wienia teatralne dotycz¹ce ochrony 
powietrza, podczas których dzieci ucz¹ 
siê jak postêpowaæ, aby zapobiegaæ 
i zmniejszyæ zanieczyszczenie powie-
trza. Dla starszych mieszkañców gminy 
Giera³towice wydano ulotki informa-
cyjne pod has³em „Na co codziennie 
mam wp³yw?”, w których wskazano 
miêdzy innymi jakie szkodliwe sub-
stancje przedostaj¹ siê do powietrza 
w wyniku spalania odpadów oraz jakie 
choroby powoduj¹ te substancje. Mie-
szkañcom przekazano równie¿ ulotki 
informacyjne dotycz¹ce wymagañ 
wynikaj¹cych z uchwa³y antysmogowej 
województwa œl¹skiego, opracowane 
przez Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Œl¹skiego. 
   Walor edukacyjny, poza oczywistym 
walorem informacyjnym, maj¹ równie¿ 
wyniki pomiarów z sieci czujników 
rozlokowanych na terenie Gminy. 
Mo¿liwoœæ obserwowania zmiennoœci 
wyników, zarówno ze wzglêdu na porê 
dnia, jak i lokalizacjê czujników, daje 
mieszkañcom poczucie i œwiadomoœæ, 
¿e to nie kto inny ale my, mieszkañcy 
mamy wp³yw na jakoœæ powietrza, 
którym oddychamy. Wiele ciekawych 
i przydatnych informacji na temat dzia-
³añ antysmogowych znajdziecie Pañ-
stwo równie¿ na profilu facebooka 
Giera³towickiego Alarmu Smogowego 
https://www.facebook.com/Gieraltowi
ckiAlarmSmogowy/.

WSPIERAMY 

   Rzetelna informacja, prowadz¹ca do 
wzrostu œwiadomoœci ekologicznej, 
wsparta innymi dzia³aniami edukacyj-
nymi, w razie potrzeby wynikami kon-
troli, pozwala na podejmowanie œwia-
domych decyzji np. odnoœnie zmiany 
systemu ogrzewania i eliminuje niew³a-
œciwe, szkodliwe dla œrodowiska zacho-
wania. Likwidacja „tradycyjnych” nie-
ekologicznych, wêglowych Ÿróde³ 
ogrzewania, o niskiej sprawnoœci i wy-
sokich parametrach emisji substancji 
szkodliwych oraz ich wymiana na 
Ÿród³a ekologiczne jest kluczowa dla 
osi¹gniêcia poprawy jakoœci powietrza 
w gminie. 
   Aby u³atwiæ mieszkañcom realizacjê 
tego rodzaju proekologicznych przed-
siêwziêæ, Gmina Giera³towice, na pod-
stawie uchwa³y Nr XXVIII/183/16 
Rady Gminy Giera³towice z 13 grudnia 
2016 r. (Dz. Urz. Woj. Œl. z 2016 r. poz. 
6891), udziela dotacji celowej z bud¿etu 
gminy na dofinansowanie inwestycji 
s³u¿¹cych ochronie powietrza, polega-
j¹cych na wymianie Ÿróde³ ciep³a 
w budynkach lub lokalach mieszkal-
nych po³o¿onych na terenie Gminy 
Giera³towice. 
   Warunkiem uzyskania dotacji jest 
uzyskanie efektu ekologicznego po-
przez likwidacjê wszystkich tradycyj-
nych palenisk mu³owo-wêglowych lub 
wêglowych i zainstalowanie niskoemi-
syjnego Ÿród³a ciep³a lub Cd. obok
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Referat Ochrony Œrodowiska informuje
wymianê niskoemisyjnego kot³a c.o. 
z podajnikiem na paliwo sta³e wêglowe 
(ekogroszek) na niewêglowe Ÿród³o 
ciep³a (kocio³ na biomasê, gaz, olej opa-
³owy), wykonanie ogrzewania elektry-
cznego lub z zastosowaniem odna-
wialnego Ÿród³a energii. 
   Dotacja na dofinansowanie inwestycji 
s³u¿¹cych ochronie powietrza, polega-
j¹cych na wymianie Ÿróde³ ciep³a w bu-
dynkach lub lokalach mieszkalnych 
po³o¿onych na terenie gminy Giera³to-
wice mo¿e byæ przyznana: po wymianie 
w budynku lub lokalu mieszkalnym 
starego nieekologicznego Ÿród³a ciep³a 
na nowe ekologiczne Ÿród³o ciep³a, 
takie jak: ogrzewanie gazem, olejem 
opa³owym, energi¹ elektryczn¹, nisko-
emisyjnymi kot³ami c.o. z podajnikiem 
na paliwo sta³e (ekogroszek, biomasa), 
z jednym paleniskiem, o sprawnoœci 
cieplnej 80%, spe³niaj¹cymi kryteria 
emisyjne co najmniej 4 klasy wg normy 
PN-EN 303-5:2012 „Kot³y grzewcze. 
Czêœæ 5: Kot³y grzewcze na paliwa sta³e 
z rêcznym i automatycznym zasypem 
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - 
Terminologia, wymagania, badania 

i oznakowanie”, ogrzewanie z zastoso-
waniem odnawialnego Ÿród³a energii; 
po wymianie niskoemisyjnego kot³a 
c.o. z podajnikiem na paliwo sta³e wê-
glowe (ekogroszek), na niewêglowe 
Ÿród³o ciep³a (kocio³ na biomasê, gaz, 
olej opa³owy), wykonanie ogrzewania 
elektrycznego lub z zastosowaniem 
odnawialnego Ÿród³a energii. 
   Ogólna kwota przyznawanej dotacji 
wynosi:·w przypadku wymiany starego 
nieekologicznego Ÿród³a ciep³a na: ko-
cio³ opalany olejem opa³owym, gazem, 
niskoemisyjny kocio³ c.o. z podajni-
kiem na paliwo sta³e niewêglowe (bio-
masa) oraz ogrzewanie elektryczne lub 
z zastosowaniem odnawialnych Ÿróde³ 
energii do 50 % kosztów zakupu urz¹-
dzenia grzewczego, jednak nie wiêcej 
ni¿ 2 500,00 z³; ·w przypadku wymiany 
starego nieekologicznego Ÿród³a ciep³a 
na niskoemisyjny kocio³ c.o. z podajni-
kiem na paliwo sta³e wêglowe (eko-
groszek), z jednym paleniskiem, do 
50% kosztów zakupu urz¹dzenia 
grzewczego, jednak nie wiêcej ni¿ 
2 000,00 z³; w przypadku wymiany 
niskoemisyjnego kot³a c.o. z podaj-

nikiem na paliwo sta³e wêglowe (eko-
groszek), na niewêglowe Ÿród³o ciep³a 
(kocio³ na biomasê, gaz, olej opa³owy), 
wykonanie ogrzewania elektrycznego 
lub z zastosowaniem odnawialnego 
Ÿród³a energii do 50 % kosztów zakupu 
urz¹dzenia grzewczego, jednak nie 
wiêcej ni¿ 2 000,00 z³. 

   Regulamin przyznawania dotacji 
znajduje siê na stronie internetowej 

. W 2019 roku 
planowane jest równie¿ udzielanie 
dotacji do wymiany kot³ów central-
nego ogrzewania, w ramach realizacji 
Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Gminy Giera³towice, po 
uzyskaniu na ten cel dofinansowanie 
ze œrodków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Infor-
macje na temat realizacji Programu 
zostan¹ umieszczone na stronie inter-
netowej Gminy Giera³towice oraz 
w „Wieœciach Gminy Giera³towice”. 
   We wrzeœniu 2018 r. uruchomiony 
zosta³ równie¿ krajowy program 
„Czyste powietrze” w zakresie dofi-

www.gieraltowice.pl

nansowania instalacji nowych Ÿróde³ 
ciep³a oraz kompleksowej termomo-
dernizacji budynków jednoro-
dzinnych. Informacje na temat tego 
programu mo¿na uzyskaæ w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Ponadto w gminie Giera³-
towice uruchomiony zosta³ punkt 
konsultacyjny dotycz¹cy mo¿liwoœci 
uzyskania dofinansowania dla insta-
lacji nowych Ÿróde³ ciep³a oraz 
kompleksowej termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych, w tym 
w ramach programu „Czyste powie-
trze”. Punkt czynny jest w ka¿dy 
czwartek, w godzinach od 13:00 do 
17:00, w Sali Sesyjnej Urzêdu Gminy 
w Giera³towicach. 

   Pamiêtajmy! To my decydujemy 
o naszym codziennym ¿yciu. Spalanie 
odpadów lub niew³aœciwego czy nis-
kiej jakoœci paliwa w piecach domo-
wych szkodzi naszemu zdrowiu 
i zdrowiu naszych najbli¿szych!    
Pomyœlmy o tym!

.

Przepisy antysmogowe
W celu skutecznej walki 
z zanieczyszczeniem powietrza 
zosta³ opracowany szereg 
przepisów prawa, zarówno na 
szczeblu krajowym jak 
i wojewódzkim. 

Przepisy ogólnokrajowe

Obowi¹zkiem w³aœciciela nieruchomo-
œci, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czy-
stoœci i porz¹dku w gminach (tj. Dz. U. 
2018 r. poz. 1454), jest utrzymanie czy-
stoœci i porz¹dku przez wyposa¿enie 
nieruchomoœci w pojemniki s³u¿¹ce do 
zbierania odpadów komunalnych. 
W przypadku, gdy w³aœciciel nierucho-
moœci nie przestrzega powy¿szego obo-
wi¹zku i termicznie przekszta³ca (spala) 
odpady poza spalarni¹ odpadów lub 
wspó³spalarni¹ odpadów, zgodnie z art. 
191 i 193 ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 992 
ze zm.) podlega karze aresztu albo grzy-
wny. Orzekanie w sprawach, o których 
mowa w art. 171-192 nastêpuje na za-
sadach i w trybie okreœlonych w ustawie 
z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postêp-
owania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 475). 
   Inicjowanie postêpowania s¹dowego 
w sprawach o wykroczenia z art. 191 
i 193 ustawy o odpadach nale¿y do 
oskar¿yciela publicznego. Stosownie 
do art. 17 § 1 ustawy z 24 sierpnia 
2001 r. Kodeks postêpowania w spra-

wach o wykroczenia (tj. Dz. U.  z 2018 r. 
poz. 475 ze zm.) oskar¿ycielem publi-
cznym we wszystkich sprawach o wy-
kroczenia jest Policja, chyba ¿e ustawa 
stanowi inaczej. W odniesieniu do wy-
kroczeñ z ustawy o odpadach ustawa 
inaczej nie stanowi, a zatem Policja jest 
oskar¿ycielem publicznym w sprawach 
o te wykroczenia.
 

Uchwa³a antysmogowa dla 
województwa œl¹skiego
 

Sejmik Województwa Œl¹skiego 
uchwa³¹ nr V/36/1/2017 z 7 kwietnia 
2017 r. wprowadzi³ na obszarze woje-
wództwa œl¹skiego ograniczenia w za-
kresie eksploatacji instalacji, w których 
nastêpuje spalanie paliw sta³ych. 
Uchwa³a obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 
2017 r. na terenie ca³ego woje-
wództwa œl¹skiego. 
   Zgodnie z zapisami Uchwa³y od tego 
dnia wprowadza siê ca³kowity zakaz 
spalania w kot³ach, kominkach i pie-
cach:• wêgla brunatnego oraz paliw 
sta³ych produkowanych z wykorzy-
staniem tego wêgla, • mu³ów i floto-
koncentratów wêglowych oraz mie-
szanek produkowanych z ich wyko-
rzystaniem, • paliw, w których udzia³ 
masowy wêgla kamiennego o uziar-
nieniu poni¿ej 3 mm wynosi wiêcej 
ni¿ 15 %, • biomasy sta³ej, której wil-
gotnoœæ w stanie roboczym przekra-
cza 20 % (np. mokrego drewna). 
W przypadku instalacji nowych ko-
t³ów centralnego ogrzewania dopu-

szcza siê wy³¹cznie eksploatacjê tych, 
które spe³niaj¹ minimum standard 
emisyjny zgodny z 5 klas¹ pod wzglê-
dem granicznych wartoœci emisji 
zanieczyszczeñ wg normy PN-EN 
303-5:2012, co potwierdza siê zaœwiad-
czeniem wydanym przez jednostkê po-
siadaj¹c¹ w tym zakresie akredytacjê 
Polskiego Centrum Akredytacji lub 
innej jednostki akredytuj¹cej w Eu-
ropie. 

   Wyj¹tek stanowi¹ kot³y centralnego 
ogrzewania, których eksploatacja roz-
poczê³a siê przed 1 wrzeœnia 2017 r. 
W tych przypadkach wymagania niniej-
szej uchwa³y, dotycz¹ce eksploatacji 
kot³ów centralnego ogrzewania mini-
mum 5 klasy, obowi¹zywaæ bêd¹ od 
1 stycznia 2022 r., w przypadku kot³ów 
eksploatowanych w okresie powy¿ej 10 
lat od daty ich produkcji lub niepo-
siadaj¹cych tabliczki znamionowej. Od 
1 stycznia 2024 r. w przypadku kot³ów 
eksploatowanych w okresie od 5 do 10 
lat od daty ich produkcji. Od 1 stycznia 
2026 r. w przypadku kot³ów eksploato-
wanych w okresie poni¿ej 5 lat od daty 
ich produkcji. Od 1 stycznia 2028 r. 
w przypadku kot³ów spe³niaj¹cych 
wymagania w zakresie emisji zanieczy-
szczeñ okreœlonych dla klasy 3 lub klasy 
4 wed³ug normy PN-EN 303-5:2012. 
Inne Ÿród³a ogrzewania - kominki, piece 
kaflowe, kozy itp. od 1 wrzeœnia 2017 r. 
musz¹ spe³niaæ wymagania tzw. „eko-
projektu” (Rozporz¹dzenia Komisji Eu-

ropejskiej), okreœlaj¹ce minimalne po-
ziomy efektywnoœci energetycznej 
i normy emisji zanieczyszczeñ dla sezo-
nowych ogrzewaczy pomieszczeñ na 
paliwa sta³e. Dla urz¹dzeñ zainsta-
lowanych przed 1 wrzeœnia 2017 r. po-
wy¿sze wymagania bêd¹ obowi¹zy-
wa³y od 2023 r. 

Program ochrony powietrza 
województwa œl¹skiego 

   Program ochrony powietrza, uchwa-
lony przez Sejmik Województwa Œl¹-
skiego w styczniu 2018 r., zawiera dzia-
³ania naprawcze, których realizacja do-
prowadzi do poprawy jakoœci powie-
trza, co w konsekwencji spowoduje 
ograniczenie niekorzystnego wp³ywu 
zanieczyszczeñ powietrza na zdrowie 
i ¿ycie mieszkañców województwa 
œl¹skiego. Integraln¹ czêœci¹ Programu 
ochrony powietrza, stanowi¹cego akt 
prawa miejscowego, jest Plan Dzia³añ 
Krótkoterminowych, który obliguje 
gminy m.in. do przeprowadzania kon-
troli instalacji spalania paliw sta³ych 
pod k¹tem spalania odpadów oraz 
realizacji zapisów uchwa³y antysmo-
gowej a tak¿e kontroli w zakresie zaka-
zu spalania pozosta³oœci roœlinnych na 
powierzchni ziemi, do informowania 
mieszkañców o jakoœci powietrza oraz 
przekazywania w tym zakresie komu-
nikatów i ostrze¿eñ.

/Referat Ochrony Œrodowiska/
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GAS podsumowuje paŸdziernikowe wyniki pomiarów czystoœci powietrza 
Giera³towicki Alarm Smogowy (GAS) 
przeanalizowa³ paŸdziernikowe 
wyniki pomiarów ze stacji monitoringu 
powietrza w naszej gminie. Niestety, 
jak siê okaza³o, nie mamy powodu 
do radoœci. Stan jakoœci powietrza 
czêsto w godzinach wieczornych jest 
z³y, a nawet bardzo z³y. 

Gmina Giera³towice

Najgorsze parametry w paŸdzierniku 
odnotowano w Przyszowicach (PM10 

3= 380 ug/m , czyli 760% normy i Gie-
3ra³towicach (PM10 = 350 ug/m , czyli 

700% normy 17.10.2018 o godz. 20:00. 
W Giera³towicach, a¿ w 21(!) dniach 
przekroczono dobow¹ normê stê¿enia 
py³u PM10. W tej niechlubnej staty-

styce wyprzedzamy takie miasta jak 
¯ywiec, Kraków i Rybnik. 

   - Wyniki potwierdzaj¹, ¿e warto moni-
torowaæ stan jakoœci powietrza na 
bie¿¹co. Maj¹c informacje o tym, jak 
bêdzie kszta³towa³o siê zanieczyszcze-
nie powietrza w ci¹gu najbli¿szych 
godzin, mo¿emy zaplanowaæ nasz¹ 

¯ywiec
Kraków
Rybnik
Gliwice
Paniówki
Przyszowice
Chudów
Giera³towice

0                5               10               15             20

Liczba dni w których przekroczona zosta³a dobowa 
3norma stê¿enia py³u PM10 (50 ug/m )

Dokoñczenie na str. 10
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Dzieñ Czystego Powietrza w Gminie Giera³towice
Obchodzony 14 listopada Dzieñ 
Czystego Powietrza, to ogólnopolska 
akcja, która obok walki o polepszenie 
jakoœci powietrza, ma na celu 
uœwiadamianie spo³eczeñstwu 
przyczyn i szkodliwych dla zdrowia 
skutków jego zanieczyszczenia. 
W tym roku szko³y i przedszkola 
naszej gminy, przy wspó³udziale 
i koordynacji Giera³towickiego 
Alarmu Smogowego, w³¹czy³y siê 
w obchody XIV ju¿ Dnia Czystego 
Powietrza. 

GAS podsumowuje 
paŸdziernikowe wyniki
pomiarów czystoœci 
powietrza 

codzienn¹ aktywnoœæ tak, by negatywny 
wp³yw smogu na zdrowie nasze i na-
szych najbli¿szych by³ jak najmniejszy. 
Bêdziemy wiedzieli, czy mo¿na pójœæ 
pobiegaæ do parku lub wybraæ siê  
dzieæmi na spacer czy te¿ lepiej od³o¿yæ 
plany na nastêpny dzieñ - komenuje 
Magdalena Majka z GAS. 

   - Prognoza jakoœci powietrza, podo-
bnie jak prognoza pogody pomaga tak 
zaplanowaæ nasz¹ aktywnoœæ, aby 
mia³a ona mo¿liwie najbezpieczniejszy 
i prozdrowotny charakter. Szczególnie 
istotne jest dbanie o mo¿liwie najmniej-
sz¹ ekspozycjê na smog dzieci, kobiet 
w ci¹¿y, osób starszych oraz wszystkich 
choruj¹cych na choroby uk³adu odde-
chowego oraz uk³adu kr¹¿enia - podpo-
wiada Wojciech Szczypka z GAS. 

Dokoñczenie ze str. 9

/GAS/

   W ZSP Giera³towice, w ramach przy-
gotowania do Dnia Czystego Powie-
trza, uczniowie w dwóch kategoriach 
wiekowych przygotowali prace w kon-
kursie na animacjê komputerow¹ 
pt. „Poka¿ jak walczysz ze smogiem”. 
Uczestnicy konkursu wykazali siê 
pomys³owoœci¹ i spor¹ wiedz¹ o przy-
czynach powstawania smogu i sposo-
bach przeciwdzia³ania temu zjawisku. 
Zwyciêzcy zostali nagrodzeni dyplo-
mami oraz nagrodami ufundowanymi 
przez Krakowski Alarm Smogowy oraz 
Referat Ochrony Œrodowiska Urzêdu 
Gminy Giera³towice. 

   15 listopada sprzeciw wobec zanie-
czyszczania powietrza manifestowali 
uczniowie ZSP Przyszowice, bior¹c 
udzia³ w antysmogowym pochodzie. 
Ulicami Przyszowic przesz³y najpierw 
przedszkolaki, a nastêpnie przema-
szerowali uczniowie Szko³y Podsta-
wowej. Krótka relacja (film z drona) 
jest dostêpna na profilu facebookowym 
Giera³towickiego Alarmu Smogowego. 

   We wszystkich szko³ach gminy, 
w grupach wiekowych 4-8 lat, przepro-
wadzono lekcje edukacyjne na temat 
smogu. W najbli¿szym czasie podobne 
lekcje zostan¹ przeprowadzone dla 
dzieci w grupach wiekowych 9-13 i dla 
m³odzie¿y w wieku 14+. £¹cznie pro-
gramem edukacyjnym zostanie objê-
tych ponad 1000 dzieci we wszystkich 
so³ectwach naszej gminy. 

   Pamiêtajmy, ¿e to dzieci s¹ w grupie 
osób najbardziej nara¿onych na 
negatywne skutki zanieczyszczenia 
powietrza! 

   Dziêkujemy nauczycielkom, które 
zaanga¿owa³y siê w promowanie 
wiedzy o walce ze smogiem: Gra¿ynie 
Lubszczyk, Joannie Orzech, Bar-
barze Rapci ze szko³y w Giera³to-
wicach, Eryce Dymarz ze szko³y 
w Przyszowicach, Dorocie Nocoñ ze 
szko³y w Chudowie oraz Betinie Bur-
sy, Ewelinie Lechus i Marii Szukale 
ze szko³y w Paniówkach. 

   Dodatkowo Giera³towicki Alarm 
Smogowy rozwiesi³ w najbardziej 
uczêszczanych miejscach gminy ponad 
60 plakatów informuj¹cych o szkodli-
wym wp³ywie smogu oraz rozprowa-
dzi³ naklejki zawieraj¹ce m.in. adres 
strony internetowej (www.discov 
Air.pl), na której mo¿na na bie¿¹co 
sprawdzaæ stan powietrza mierzony 
przez zainstalowane we wszystkich 
so³ectwach czujniki.

Seniorze - bezpieczny b¹dŸ
W czwartek, 25 paŸdziernika, 
w siedzibie Gminnego Oœrodka 
Kultury w Giera³towicach odby³a 
siê prelekcja przeprowadzona 
przez funkcjonariuszy Wydzia³u 
Prewencji Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach. Obejmowa³a 
ona tematykê bezpieczeñstwa 
osób starszych, st¹d te¿ jej 
adresatami byli cz³onkowie 
giera³towickiego ko³a Polskiego 
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.

   Aspirant sztab. Aneta Sokalla oraz st. 
sier¿ Mateusz Piórkowski przestrze-
gali przed najbardziej powszechnymi 
sposobami oszustw, na które najczê-
œciej nara¿one s¹ osoby starsze i samo-
tne. Nie zabrak³o równie¿ tematów 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa na dro-
dze. Przypomniane zosta³y zasady 
jakimi nale¿y siê kierowaæ przecho-
dz¹c przez jezdniê oraz poruszaj¹c siê 
rowerem. 

   Warto dodaæ, i¿ by³a to tak¿e okazja 
do zaznajomienia siê z aplikacj¹ Moja

Komenda oraz stron¹ internetow¹ 
Krajowa Mapa Zagro¿eñ Bezpieczeñ-
stwa https://mapy.geoportal.gov.pl/ 
i M a p L i t e / K M Z B P u b l i c . h t m l .  
Spotkanie by³o bardzo interesuj¹ce, po-
gadanka poparta pokazem zdjêæ oraz 
filmów ilustruj¹cych zagro¿enia na 
drodze. Tematyka jest szczególnie 
wa¿na dla osób starszych, które czêsto 
¿yj¹ samotnie. 

   W pogadance wziê³o udzia³ spore 
grono seniorów, ok. 60 osób. - Liczymy 
na dalsz¹ wspó³pracê ze strony policji -

podkreœli³ prezes PZERiI w Giera³to-
wicach, Zdzis³aw Nowacki, który 
dodatkowo przekaza³ obecnym infor-
macje na temat akcji pod nazw¹ 
Koperta ̄ ycia https://kopertazycia.pl/. 

   Na po¿egnanie ka¿dy z obecnych 
otrzyma³ od funkcjonariuszy odbla-
skow¹ opaskê, która idealnie sprawdzi 
siê w czasie spacerów lub jazdy rowe-
rem, zw³aszcza podczas jesiennej i zi-
mowej szarówki.

                                              /M. M-B/

/Anna Nowak (GAS)/

Pochód dzieci w Przyszowicach

Dzieñ Czystego Powietrza w ZSP w Giera³towicach
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WÓJT GMINY GIERATOWICE
Leszek ¯oga³a, tel. 32 30 11 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTÊPCA WÓJTA GMINY
Tomasz Kowol, tel. 32 30 11 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Micha³ Kafanke, tel. 32 30 11 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZÊDU GMINY

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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Giera³towicach
Giera³towice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia Pietrowska
tel. 32 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Oœrodek Kultury
w Giera³towicach
Giera³towice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Piotr Rychlewski 
tel. 32 30 11 511
www.gok.gieraltowice.pl
Giera³towickie Centrum Rozwoju
Giera³towice, ul. Powstañców Œl¹skich 1
tel. 32 30 11 539 ; fax: 32 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Giera³towice, ul. Powstañców Œl¹skich 1
Kierownik - Agnieszka Ka³u¿a
tel./fax: 32 301 15 27, 
 e-mail: kierownik@ops.gieraltowice.pl
www.gieraltowice.naszops.pl
Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 32 30 11 521; fax: 32 30 11 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SO£TYSI
Józef Posi³ek - so³ectwo Chudów
tel. 32 30 11 506; 601 054 302
Gerda Czapelka - so³ectwo Giera³towice
tel. 32 30 11 397; 601 059 509
Bogus³aw Mryka - so³ectwo Paniówki
tel. 601 063 805
Andrzej Gawlik - so³ectwo Przyszowice
tel. 32 30 11 509; 601 056 069
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Od lewej najlepszy junior £ukasz Wojaczek, najlepsza kobieta Iwona Bojdo³, II miejsce Kosteczka 
Jaros³aw, zwyciêzca Andrzej Kraszewski, wicewójt Tomasz Kowol Tomasz i br¹zowy medalista 
Stanis³aw Klenczar.

29 wrzeœnia w ober¿y Czarny Koñ 
w Chudowie rozegrano jedne 
z najbardziej presti¿owych 
zawodów skata sportowego 
tegorocznego sezonu - VIII turniej 
z cyklu Grand Prix Polski.

Grand Prix Polski w Chudowie
Najlepsi skaciœci walczyli w ober¿y Czarny Koñ 

- Zawody zorganizowa³a sekcja skata 
sportowego LKS Jednoœæ 32 Przyszo-
wice, we wspó³pracy z Okrêgiem Zabrze 
PZSkat - poinformowa³ nas Tadeusz 
¯oga³a, kierownik sekcji skata Jednoœci - 
uczestniczy³o w nich 274 zawodniczek 
i zawodników z ca³ej Polski.

   W klasyfikacji generalnej zwyciê¿y³ 
Andrzej Kraszewski z Silesii Tarnowskie 
Góry. Miejsce drugie zaj¹³ Jaros³aw 
Kosteczka z Jardexu Szczejkowice, 
a trzecie Stanis³aw Klenczar z Soko³a 
Wola. Wœród kobiet bezkonkurencyjna 
by³a Iwona Bojdo³ z Piasta Leszczyny, 
natomiast wœród juniorów £ukasz 
Wojaczek z LKS Lyski. 

   Tym razem skaciœci z naszej gminy nie 
zagrali pierwszych skrzypiec w Grand 
Prix, co nie znaczy, i¿ wypadli Ÿle. Prze-
ciwnie, w czo³ówce ponad dwustusiedem-
dziesiêcioosobowej stawki znaleŸli siê 
m.in.: Piotr Pacholczyk (21. miejsce) 
i Krzystof Pilny (26. miejsce). 

Gminny klaster z certyfikatem 
Ministerstwa Energii!

Klaster Energii Górniczo-Rolniczej 
Gminy Giera³towice doczeka³ siê 
certyfikatu Ministerstwa Energii. 
Jego wrêczenie odby³o siê 
6 listopada w Warszawie. 
Certyfikat z r¹k wiceministra 
Grzegorza Tobiszewskiego odebra³ 
wójt gminy, Joachim Bargiel.

Certyfikat ministerstwa stawia nasz 
klaster w uprzywilejowanej pozycji. 
Bêdzie bowiem priorytetowo traktowany 
przy ubieganiu siê o dotacje do inwestycji 
maj¹cych m.in. ograniczyæ nisk¹ emisjê - 
czyli owiany z³¹ s³aw¹ smog. Otwiera siê 
tak¿e nowa perspektywa - uczestnictwo 
w programach unijnych dostêpnych tylko 
dla klastrów z certyfikatem ministerstwa. 

   - Klaster energetyczny ma na celu utwo-
rzenie obszarów samowystarczalnych 
energetycznie o du¿ym bezpieczeñstwie 
energetycznym i du¿ej efektywnoœci - po-
informowa³ nas wójt Bargiel - G³ówn¹ 
korzyœci¹ dla mieszkañców, przedsiê-
biorców oraz obiektów komunalnych JST 
bêdzie obni¿enie cen energii elektrycznej 

oraz ciep³a w po³¹czeniu z redukcj¹ CO2, 
redukcj¹ niskiej emisji, a tak¿e realizacj¹ 
pakietu klimatycznego 3x20.

   Nale¿y dodaæ, i¿ certyfikat Mini-
sterstwa Energii otrzyma³ równie¿ klaster 
powiatowy: „Przyjazna Energia w Powie-
cie Gliwickim”, którego cz³onkiem jest 
tak¿e nasza gmina, wraz z pozosta³ymi  

gminami powiatu oraz Politechnik¹ Œl¹-
sk¹ i Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ 
w Krakowie. 

   Gmina Giera³towice ma teraz szansê na 
skuteczniejsze ubieganie siê o dotacje, 
w ramach a¿ dwóch certyfikowanych 
klastrów energii.

Wójt Joachim Bargiel odebra³ certyfikat z r¹k wicemi-
nistra Grzegorza Tobiszewskiego - z prawej strony.

Potê¿ne t¹pniêcie na Budryku.
Zatrzês³o gmin¹ Giera³towice

to mog³y byæ nawet 
w skali Richtera

4 stopnie 

8 listopada oko³o godziny 20.23 dosz³o do 
potê¿nego wstrz¹su. Wy¿szy Urz¹d Gór-
niczy i Wojewódzkie Centrum Zarz¹-
dzania Kryzysowego w Katowicach infor-
muj¹, ¿e do wstrz¹su dosz³o w KWK 
BUDRYK w Ornontowicach nale¿¹cej do 
JSW S.A. - œciana D1 358/1 na g³êbokoœci 
1050m. Nikt nie zosta³ poszkodowany. 
Za³oga zosta³a wycofana.

   Skutki odczuli mieszkañcy naszej gminy 
oraz wielu miast i miejscowoœci w regio-
nie. W Giera³towicach uszkodzony zosta³ 
co najmniej jeden budynek przy ul. 
Powstañców Œl¹skich  - popêka³y œciany. 
Na miejsce przyjechali stra¿acy z OSP 
Giera³towice.

Architekci wyró¿nili budynek  w Przyszowicach 
16 paŸdziernika w Katowicach og³oszono 
wyniki dorocznego konkursu architekto-
nicznego - Architektura Roku Wojewódz-
twa Œl¹skiego. Jedn¹ z nagród - wyró¿-
nienie w kategorii „Obiekt” - przyznano 
budynkowi Oœrodka Zdrowia w Przyszo-
wicach, autorstwa pracowni OVO Gr¹b-
czewscy Architekci.

   
rzyszenia Architektów Polskich SARP 
Oddzia³ w Katowicach i Œl¹ska Okrêgowa 
Izba Architektów RP. Celem jest uhono-
rowanie najlepszych w województwie 
œl¹skim, nowo powsta³ych realizacji archi-
tektonicznych. 

Organizatorami konkursu s¹ Stowa-
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M.     Pkt.  Bramki    

Sezon - 2018/2019

Liga okrêgowa, gr. Katowice II 

Klub

  9. KS 94 Rachowice

  16. Przysz³oœæ Ciochowice

  14. Naprzód Rydu³towy

  2. Piast II Gliwice

  15. Czarni Pyskowice

  4. Jednoœæ 32 Przyszowice

  8. Zameczek Czernica

  13. Naprzód Lipiny

  10. Pierwszy Chwa³owice 

  6. Soœnica Gliwice

  11. Orze³ Mokre

  3. Unia Ksi¹¿enice

  5. MKS Czerwionka 

  7. ROW 1964 II Rybnik 

12. Têcza Wielowieœ

1. Rymer Rybnik 15
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M.     Pkt.      

Sezon - 2018/2019

Klasa B, gr. Zabrze

Klub

  8. Quo Vadis Makoszowy

  3. Victoria Pilchowice

  11. Ruch II Koz³ów

  4. Start Kleszczów

  9. Pogoñ Ziemiêcice

  12. Or³y Bojszów

  5. Naprzód Œwibie 

  6. Drama Kamieniec

  14. Amator Rudziniec

  1. Tempo Paniówki

  7. Wilki II Wilcza

  13. LKS 45 Bujaków 

10. Piast Paw³ów (Zabrze)

2. Walka Zabrze
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M.     Pkt.      

Sezon - 2018/2019

Klasa A, gr. Zabrze

Klub

  5. Naprzód ¯ernica

  16. Carbo Gliwice

Foto: J. Miszczyk  17. Spo³em Zabrze

  15. Orze³ Stanica

  3. Gwiazda Chudów

  10. Zryw Radonia

  6. Burza Borowa Wieœ

  11. Zamkowiec Toszek

  13. Zaborze Zabrze

  8. Olimpia P³awniowice 

  7. Gwarek Zabrze

  12. Ruch Koz³ów

  1. Concordia Knurów

  4. M³odoœæ Rudno 

  14. Sokó³ £any Wielkie 

9. Start Sierakowice

2. £TS £abêdy

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

37

37

31

28

27

27

27

26

25

22

21

21

19

18

12

11

4

Pi³ka no¿na - dobre wyniki naszych dru¿yn w pierwszej czêœci sezonu
10 listopada Jednoœæ Przyszowice 
i Tempo Paniówki rozegra³y osta-
tnie mecze pierwszej czêœci sezo-
nu, finiszuj¹c na pó³metku ligi efe-
ktownymi zwyciêstwami, szcze-
gólnie Tempo, ogrywaj¹c w 13. ko-
lejce Amatora Rudziniec 8:1! 
Zespó³ z Paniówek zajmuje obe-
cnie 1 miejsce klasie B (gr. Zabrze), 
ma tak¿e zdecydowanie najlepszy 
bilans bramek spoœród dru¿yn kl. B 
- 45 strzelonych, 14 straconych. 
   Jednoœæ Przyszowice w 15. ko-
lejce spotkañ pokona³a na w³asnym 
boisku 2:1 Zameczek Czernica i je-
sienn¹ rundê koñczy na solidnym, 
czwartym miejscu w tabeli ligi 
okrêgowej. 
   Chudowska Gwiazda ostatnie 
(17.) spotkanie jesieni rozegra³a 
17 listopada, ulegaj¹c na w³asnym 

obiekcie Zrywowi Radonia 0:1. Pomi-
mo pora¿ki zespó³ z Chudowa utrzyma³ 
siê na podium tabeli klasy A, gr. Zabrze.

Jeden wyœcig - dwa rekordy

Oliwier podwójnym mistrzem kraju

Hofman rewelacj¹ MP

Z³oto w judo i boksie

Piêkny marsz po tytu³

Nie lada sztuki dokona³ 
Oliwier Nowok z Giera³towic, 
zdobywaj¹c w przeci¹gu 
zaledwie tygodnia tytu³y 
mistrza Polski m³odzików 
w dwóch dyscyplinach 
olimpijskich - judo i boksie.

Damian Hofman (Garda 
Giera³towice) wygra³ 
Mistrzostwa Polski M³odzików 
w Boksie. Jego zwyciêsk¹, 
fina³ow¹ walkê uznano za 
najlepsz¹ w turnieju.

Z³oty medal Mistrzostw Polski M³o-
dzików w Judo zdoby³ 21 paŸdzier-
nika w Rybniku. Oliwier okaza³ siê tam 
bezkonkurencyjny w kategorii 42 kg. 
Na mistrzostwach walczy³ w barwach 
AZS Gliwice, gdzie od lat trenuje pod 
opiek¹ Jacka Malczewskiego. 

28 paŸdziernika, tydzieñ po sukcesie 
w judo, Oliwier stan¹³ na ringu w Gru-
dzi¹dzu, gdzie odbywa³y siê Mistrzo-
stwa Polski M³odzików w Boksie. 
W walce fina³owej pokona³ (w 2. run-
dzie przez TKO) Gerarda Bednarka 
z Górnika Polkowice i zdoby³ tytu³ 
mistrzowski w kat. 43 kg. 

   Na mistrzostwach Oliwier reprezen-
towa³ barwy Spartana Knurów. Nale¿y 
jednak podkreœliæ, i¿ piêœciarskiego 
rzemios³a uczy³ siê w Gardzie Giera³-
towice, pod okiem trenera klubowego 
Adama Spiechy.

Oliwier Nowok na macie w Rybniku 
z trenerem judo Jackiem Malczewskim.

Damian Hofman z trenerem Adamem Spiech¹.

Reprezentanci Jednoœci Przyszowice na mistrzostwach Œl¹ska - na zdjêciu z cz³onkami Zarz¹du ŒOZP.

Foto: arch. AZS Gliwice

Foto: arch. Gardy

Na z³oto Damian musia³ ciê¿ko zapra-
cowaæ, walczy³ bowiem w bardzo silnie 
obsadzonej kat. wagowej 68 kg. 
   Marsz po tytu³ rozpocz¹³ od æwieræ-
fina³u, pokonuj¹c ju¿ w I rundzie Niez-
brzyckiego ze Szczecina. W pó³finale 
wyeliminowa³ Macieja Modrzejew-
skiego z Gwardii Szczytno, by w finale 
(28 paŸdziernika) stoczyæ najlepsz¹ 
walkê mistrzostw z Yurijem Glebko 
(RKS £ódŸ), pokonuj¹c go 3:0! 

17 listopada zakoñczy³y siê w Gliwi-
cach Otwarte Mistrzostwa Œl¹ska P³y-
waniu na krótkim basenie (25 m). Zna-
komicie zaprezentowali siê w nich 
juniorzy Jednoœci Przyszowice, zdoby-
waj¹c 13 medali: 7 z³otych, 3 srebrne 
i 3 br¹zowe. Osi¹gniêcie to okrasi³ 
jeszcze Jakub Kalkan, poprawiaj¹c 
(w³asny!) rekord Œl¹ska 14-latków na 
1500 m stylem dowolnym. Czas no-
wego rekordu - 16:01.78 daje aktualnie 
Jakubowi 10. miejsce na krajowej liœcie 
rankingowej w kat. wiekowej open, co 
dla m³odszego juniora jest niezwyk³ym 
osi¹gniêciem.

   A oto nasi medaliœci mistrzostw:
Roksana Bocian: 2 z³ote i 2 srebrne 
medale. Jakub Kalkan: 3 z³ote i br¹-
zowy. Filip Lamla: 2 z³ote, srebrny 
i br¹zowy, Maksymilian Piercha³a - 
1 br¹zowy medal.

Mistrzostwa Œl¹ska
P³ywanie

Natalia Mleczek z trenerk¹ Alicj¹ Stachur¹

Rekordowa Natalia

Natalia MLECZEK (Jednoœæ 32 Przy-
szowice) jest bez w¹tpienia specja-
listk¹ od poprawiania rekordów 
niemo¿liwych do pobicia. Udowodni³a 
to 21 paŸdziernika na basenie w Ostro-
wcu Œwiêtokrzyskim, „gol¹c brodê” 
31-letniemu rekordowi Œl¹ska w p³y-
waniu (w kat. 13 lat) na 200 m stylem 
motylkowym. 

Rekord K. Mo³ek na tym dystansie, 
z roku 1987 (!!), poprawi³a o 0,88 s, 
uzyskuj¹c czas 2:25.25. Wynik ten 
wywindowa³ j¹ równie¿ na 1. miejsce 
w ogólnopolskim rankingu p³ywaczek 
z rocznika 2005. Warto przypomnieæ, 
i¿ 200 m motylkiem to wyj¹tkowa 
konkurencja, w niej bowiem Otylia 
Jêdrzejczak zdoby³a z³oty medal 
Igrzysk Olimpijskich w Atenach 
(2004), jak do tej pory jedyny w historii 
polskiego p³ywania. Jêdrzejczak jest 
tak¿e rekordzistk¹ Œl¹ska na tym 
dystansie w kategorii od 15 lat wzwy¿. 
   Mleczkówna uzyska³a tak¿e najle-
pszy wynik w historii œl¹skiego p³y-
wania (13 lat) na 800 m st. dowolnym, 
czasem: 9:15.18. 
Spektakularne osi¹gniêcia w p³ywaniu 
to nie tylko kwestia talentu, ale przede 
wszystkim wynik olbrzymiej pracy 
w³o¿onej w niezwykle ciê¿ki i mono-
tonny trening na basenie. P³ywacy 
Jednoœci wykonuj¹ go pod kontrol¹ 
znakomitej trenerki, dr Alicji Stachury.

Foto: arch. Jednoœci

F
o
to

: 
Je

rz
y 

M
is

zc
zy

k

/JM/
/JM/

/JM/

/JM/

/JM/

Jakub Kalkan przyzwyczai³ nas do 
informacji o kolejnych rekordach 
Œl¹ska w p³ywaniu. Na swoim koncie 
ma ich kilkanaœcie. Tym razem 
jednak rozprawi³ siê z dwoma naraz.

   Sukces ten osi¹gn¹³ 10 listopada 
w £odzi na zawodach z cyklu Grand 
Prix Puchar Polski, z udzia³em czo-
³ówki polskich seniorów i juniorów. 

800 m stylem dowolnym Jakub prze-
p³yn¹³ w 8 minut 22,31 s, co jest nowym 
rekordem Œl¹ska juniorów m³odszych 
(14 lat) i juniorów (15 lat).

   Tym samym Kuba wymaza³ z ksiêgi 
rekordów osi¹gniêcie Filipa Bujoczka 
sprzed 10 lat (8:34,84 - rekord 14-lat-
ków) i rekord juniorów (15 lat) Micha³a 
Rokickiego (8:27,78) z roku 1999.  


