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    Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, 
lecz ten, kto może sobie pozwolić na życie 
wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna.

Antoni Czechow
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Kalendarium

Kwiecień 2011

15.04.2011 r. - w godz. od 12.00 do19.00 
Kiermasz Wielkanocny  
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Gierał-
towicach.
Organizator: Urząd Gminy w Gierałtowicach. 
- więcej informacji na stronie 4.

16.04.2011 r. - w godz. od 15.00 do19.00 
Kiermasz Wielkanocny  
Miejsce: Gminna Kryta Pływalnia „WODNIK”
w Paniówkach.
Organizator: Urząd Gminy w Gierałtowicach,
Pływalnia „WODNIK”.
- więcej informacji na stronie 5.

16-17. 04.2011 r. 
XIX Koncert im. G.G Gorczyckiego
Program koncertu: 
sobota 16.04. - o godz. 16.30 - koncert chórów
z terenu gminy Gierałtowice,
niedziela 17.04. - o godz.17.00 - 
koncert Śląskiego Chóru Puzonowego.   
Miejsce: Kościół parafialny pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach
Organizator: Chór „Skowronek” z Gierałtowic.
- więcej informacji na stronie 4.

Druk: CUD-DRUK 

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej 
Izby Rolniczej

    Działając na podstawie zapisów Ustawy 
o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995r., 
(tekst jednolity Dz.U.Nr 101 poz.927 z 2002r. 
z późn. zm), Wójt Gminy Gierałtowice 
informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 9/2010 
z dnia 01 grudnia 2010 r. Krajowa Rada Izb 
Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w ca-
łym kraju, w dniu  
wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby 
Rolniczej.                 

    Członkami izby rolniczej uprawnionymi do 
głosowania są rolnicy - płatnicy podatku rolnego 
oraz osoby fizyczne i prawne, będące poda-
tnikami podatku dochodowego z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych i podatku dochodowym od osób 
prawnych.                  

Lokal wyborczy będzie znajdował się w bu-
dynku wielofunkcyjnym - Biuro Sołtysa w So-
łectwie Paniówki przy ul. Zwycięstwa 44.
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 
od 8.oo do 18.oo. 

03 kwietnia 2011 roku

.
.

.
.

    Urząd Gminy Gierałtowice informuje, iż 
od 1 kwietnia 2011 Kasa Urzędu, mieszczą-
ca się w budynku Urzędu Gminy Gierałto-
wice przy ul. Ks. Roboty 48, pokój nr 01 
na parterze, będzie czynna:

poniedziałek 11.00 - 14.30
wtorek 11.00 - 14.30
środa 11.00 - 14.30
czwartek 13.00 -16.30
piątek 07.30 - 11.00

.

    Od 1 kwietnia do 30 czerwca na terytorium Polski przeprowadzony zostanie 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

    Celem spisu jest zebranie informacji o stanie 
liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demo-
graficznej w poszczególnych jednostkach podzia-
łu terytorialnego kraju. 
Spis przyczyni się do poznania zmian zachodzą-
cych w procesach demograficznych i społecznych, 
a także uzyskania informacji o zasobach i warun-
kach mieszkaniowych ludności Polski. Pozwoli 
również uzyskać informacje o poziomie wykształ-
cenia, aktywności ekonomicznej i źródłach utrzy-
mania ludności. 
Zebrane informacje posłużą m.in. do niezbędnych 
porównań międzynarodowych. Konieczność ich 
pozyskania wynika również ze zobowiązań Polski 
wobec Unii Europejskiej oraz ONZ.

    Kogo spisze rachmistrz?
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach 
niebędących mieszkaniami,
- osoby niemające miejsca zamieszkania.
Spisem objęte zostaną również: mieszkania, bu-

dynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne 
zamieszkałe pomieszczenia niebędące mieszka-
niami.  
    Po raz pierwszy spis przeprowadzony zostanie 
w formie elektronicznej, bez użycia formularzy 
papierowych. Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spi-
sie należy udzielić ścisłych, wyczerpujących i zgo-
dnych z prawdą odpowiedzi.
    
    Pamiętajmy!
Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym 
miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i na-
zwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, 
pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. 
Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwo-
niąc na infolinię NSP 2011. Z telefonów stacjo-
narnych pod bezpłatny numer : 800 800 800, 
z komórkowych pod nr: 22 44 44 777, płatny wg 
cenników poszczególnych operatorów.

.

Źródło: materiały informacyjne 
Centralnego Biura Spisowego. Opr. J.M.

    Pięcioro gimnazjalistów z gminy Gierałtowice zostało w tym roku laureatami Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych. Aby zdobyć tytułu laureata, musieli roz-
wiązać 85% zadań z wybranego przedmiotu w III - finałowym etapie konkursu. 
Finały odbyły się na przełomie lutego i marca w Rybniku. 

   Dwukrotnie po laur sięgnęła Marta Rożek, 
uczennica klasy III a, Gimnazjum nr 1 w Gierał-
towicach. Marta została laureatką konkursu z ję-
zyka angielskiego, powtarzając osiągnięcie z ubie-
głego roku oraz z fizyki. Wiedzę z tych przedmio-
tów pomogły jej ugruntować: mgr Aleksandra 
Bargiel-Firlit - nauczycielka j. angielskiego oraz 
mgr inż. Alina Rajca - wicedyrektor gierałto-
wickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i je-
dnocześnie nauczycielka fizyki. 
   Tytuły laureatek zdobyły również dwie kolejne 
uczennice gierałtowickiej szkoły: Laura Dymarz 
z biologii oraz Karolina Kowalik z geografii. Dla 
Laury (kl. III a) to już drugi laur z biologii - 
podobnie jak przed rokiem do konkursu przy-
gotowywała się pod okiem mgr Barbary Rapci. 
Z kolei Karolinie (uczennicy kl. II a) w przygo-
towaniach pomagała mgr Iwona Szłapka. 

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach

    Sukcesem zakończyli swój udział w konkursie 
również uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Przy-
szowicach. Tytuły laureatów zdobyli: Wiktoria 
Bartocha (kl. II a) z biologii 
   

Dokończenie na s. 3
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oraz Krzysztof Tomaszek (kl. III a) z historii. 
Wiktorii tajniki wiedzy z biologii pomogła przy-
swoić mgr Eryka Dymarz - nauczycielka tego 
przedmiotu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Przyszowicach. Opiekę nad przygotowaniami 
Krzysztofa sprawowała mgr Janina Widuch.
Warto dodać, że to nie jedyne sukcesy uczniów

przyszowickiego gimnazjum w Wojewódzkich 
Konkusach Przedmiotowych. Do finału z biologii 
zakwalifikowały się aż cztery uczennice: Maria 
Bzówka z kl. III a, Marta Błaszczyk i Anna Bo-
niek z II a oraz Klaudia Sorychta z III b. Podwój-
nym uczestnikiem finałów (z matematyki i fizyki) 
został Paweł Promny.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Dokończenie 
ze strony nr 2

/J. Miszczyk/

Jerzy Miszczyk

Zebranie OSP w Chudowie

BHP w rolnictwie

    26 marca w odbyło się zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze w Jednostce OSP Chudów. 
Strażacy podsumowali swoją działalność w tru-
dnym 2010 roku oraz wybrali Zarząd Jednostki. 
Stanowisko prezesa ponownie powierzono Sta-
nisławowi Papkali, a naczelnikiem OSP kolejny 
raz wybrany został Antoni Żymełka.      

Sprostowanie

W notatce dotyczącej zebrań w jednostkach OSP 
(opublikowanej na łamach numeru 46. „WIEŚCI”) 
błędnie podane zostało imię naczelnika OSP 
Paniówki. Naczelnikiem jest Urban Spadek. 
Natomiast prezesem OSP Przyszowice jest Andrzej 
Gawlik, a naczelnikiem Roman Sabasz - w ww. no-
tatce funkcje te zostały zamienione. Za zaistniałą 
sytuację serdecznie przepraszam.                  .

Jerzy Miszczyk

    3 732 857 zł dofinansowania otrzyma budo-
wa instalacji produkcji biogazu - Biogazownia 
w gminie Gierałtowice. 
    O przyznaniu dotacji zadecydowali uczestnicy 
IV Zgromadzenia Ogólnego Subregionu Cen-
tralnego Województwa Śląskiego, które odbyło 
się 22 lutego w Mikołowie. Jej otrzymanie było 
możliwe, dzięki przeniesieniu inwestycji z listy 
rezerwowej projektów na podstawową. O tym, 
który z projektów rezerwowych otrzyma szansę 
realizacji zadecydowało głosowanie poprzedz-
one prezentacją projektów aspirujących do wej-
ścia na listę podstawową. Projekt budowy bioga-
zowni na forum zgromadzenia zaprezentował 
wójt gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bar-
giel. Prezentacja zyskała aprobatę i zgromadzeni 
postanowili zapalić zielone światło dla budowy 
biogazowni w gminie Gierałtowice. 
    Za dofinasowaniem tej inwestycji głosowali 
przedstawiciele jednostek samorządów teryto-
rialnych, tworzących program Rozwoju Subre-
gionu Centralnego (PRSC) Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013.
    Aby unijne pieniądze wpłynęły na konto bu-
dowy, gmina do końca roku musi przedstawić 
gotowy projekt inwestycji wraz z pozwoleniem 
na budowę.

Doroczne spotkanie Józefów
    Imieniny św. Józefa - opiekuna rodzin - stały 
się już tradycyjną okazją do spotkania szero-
kiego grona Józefów z gospodarzem gminy 
Gierałtowice.
Na tegorocznym z wójtem Joachimem Bargielem 
spotkali się Józefowie: Bryłka, Długaj, Jaworek, 
Kapłanek, Kornas, Maślanka, Organiściok,  
Posiłek i Rożek. Mężczyzn tych łączy nie tylko 
imię patrona, ale i chęć działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Cenią sobie wspólne spotkania, na 
których mogą wymienić opinie na wiele aktu-
alnych tematów. Dyskutowano o sprawach isto-
tnych dla gminy - poruszono m.in. zagadnienia

J.M.

związane z demografią, aktualnymi problemami 
lokalnymi, a także sprawami gospodarczymi.

J.M.

    11 marca w Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach przeprowadzono konkurs pn. „ Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym i wykorzystanie 
dotacji Unii Europejskiej”. Wzięło w nim udział 
22 rolników z powiatu gliwickiego, wśród nich  
znaleźli się: Bernard Szolc, Grzegorz Mrozek, 
Czesław Matysik i Rafał  Kubicki z gminy Gie-
rałtowice.
Największą  wiedzą na temat BHP i dotacji wy-
kazała się Patrycja Bieniek-Lasota z Niekarmi. 
W nagrodę (ufundowaną przez europosłankę 
Małgorzatę Handzlik) pojedzie do Brukseli.  

ścierała się osobowość dwóch kobiet: tradycyjnej 
Ślązaczki ze Ślązaczką nowoczesną. Uzupełnie-
niem programu artystycznego były występy dzieci 
ze SP im. Witolda Budryka w Chudowie.
   Do atrakcji I EDK należało z pewnością loso-
wanie nagród ufundowanych przez eurodeputo-
waną Małgorzatę Handzlik, a dwie główne - 
wyjazd do Brukseli - wzbudziły duże emocje. 
Szczęście uśmiechnęło się do Sabiny Nocoń 
z Paniówek (członkini KGW Przyszowice) i Edy-
ty Doli ze Stanicy. Do stolicy Unii Europejskiej 
pojadą w przyszłym roku.             
   Pomimo że spotkanie dedykowane było wyłą-
cznie dla kobiet, wyjątek zrobiono dla dwóch 
mężczyzn - włodarzy gminy Gierałtowice. Doce-
niając ten gest, wójt gminy Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk podzię-
kowali za zaproszenie, obdarowując eurodeputo-
waną Małgorzatę Handzlik oraz szefową KGW 
w Chudowie Agnieszkę Czapelkę kwiatami, gra-
tulując przy okazji ciekawego pomysłu. Do gra-
tulacji przyłączyła się również obecna na spot-
kaniu Joanna Kołoczek-Wybierak - wójt  gminy 
Pilchowice.
    Na zakończenie postanowiono, że Europejski 
Dzień Kobiet będzie organizowany każdego roku 
w innej gminie naszego powiatu. 

   Na mapie wydarzeń kulturalno-społecznych 
powiatu gliwickiego pojawiła się nowa, intere-
sująca impreza - Europejski Dzień Kobiet. 
  Jej celem jest integracja kobiet działających 
w kołach gospodyń wiejskich na terenie powiatu. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 19 marca w Szkole 
Podstawowej w Chudowie. Spotkało się tam 
ponad 150 pań z kilkunastu kół gospodyń wiej-
skich. Przybyły na zaproszenie europosłanki Mał-
gorzaty Handzlik - pomysłodawczyni i organiza-
torki przedsięwzięcia oraz gospodarzy spotkania - 
Koła Gospodyń Wiejskich w Chudowie.
Pomysł zorganizowania pierwszego spotkania 
właśnie w Chudowie trafił na podatny grunt, bo-
wiem Agnieszka Czapelka - szefowa miejsco-
wego KGW - od wielu lat zabiega o umocnienie 
ruchu kół gospodyń wiejskich. 
   Spotkanie w ramach I Europejskiego Dnia 
Kobiet wypełniła wspólna zabawa. Panie z po-
szczególnych kół zaprezentowały się w przygo-
towanych specjalnie na tą okazję programach ar-
tystycznych. Dominowały: humor, piosenki i przy-
śpiewki. Dowcipy opowiadane przez gospodynie 
doprowadzały do śmiechu całą salę, mocno pobu-
dzając pracę przepony brzucha, a nawet wyci-
skając łzy. Nie ustępowały im zabawne skecze, jak 
na przykład Frida i Cila w wykonaniu pań z KGW 
Chudów - dialog, w którym w zabawny sposób 
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    13 marca w kościele pw. św. Jana Nepomu-
cena w Przyszowicach odbyło się ostatnie już 
„Spotkanie z Pieśnią Pasyjną” im. ks. Fran-
ciszka Pogrzeby. Ta duża impreza muzyczna 
towarzyszyła mieszkańcom gminy przez osta-
tnie 9 lat. Odbywała się raz w roku w okresie 
Wielkiego Postu, pomagając miejscowej społe-
czności w przygotowaniu się do przeżycia naj-
ważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielka-
nocnych. Od początku również (rok 2003) za-
planowana była jako nowenna poprzedzająca 
obchody 100-lecia istnienia chóru „Słowik”. 
Ten wspaniały jubileusz przyszowiczanie świę-
tować będą w przyszłym roku.   
   

   W koncercie pożegnalnym, wieńczącym 9-letnią 
nowennę jubileuszową „Słowika” uczestniczyły 
wszystkie chóry z gminy Gierałtowice. Nie zabra-
kło na nim również gościa specjalnego, a zarazem 
patrona honorowego spotkań, pochodzącego 
z Przyszowic ks. biskupa Stefana Cichego. 
Jak podkreślali organizatorzy, pomimo rozlicz-
nych obowiązków ksiądz biskup nigdy nie zawiódł 
i w rodzinnej miejscowości obecny był na każdym 
z dziewięciu koncertów. Za tak rzetelny patronat 
wdzięczni chórzyści obdarowali go kwiatami. 
W imieniu całego zespołu wspólnie wręczyli je: 
obecna prezes chóru Irena Cziumplik i jej po-
przednik Herbert Lomania. Biskupowi za stałą 
obecność na „Spotkaniach z Pieśnią Pasyjną” 
dziękował również proboszcz przyszowickiej pa-
rafii ks. Adam Niedziela. Wcześniej jednak zgro-
madzeni w świątyni wysłuchali koncertu pieśni. 
Rozpoczęły go utwory: „Tam na wzgórzu” oraz 
„W krzyżu cierpienie”, wykonane przez połączone 
chóry pod dyrekcją Henryka Mandrysza. 
W dalszej części wykonano 16 utworów pasyj-
nych, m.in.: „Stabat Mater”, „Nocą ogród oliwny”, 
„Krzyż Chrystusa”, chorał „O Jezu pełen boleści”. 
Te wyjątkowe w swojej wymowie pieśni, skła-
niające do refleksji i zadumy nad cierpieniem 

wykonały chóry: Bel Canto z Chudowa prowa-
dzony przez Barbarę Jałowiecką-Cempurę, 
Skowronek z Gierałtowic pod dyrekcją Beaty 
Stawowy, Cecylia z Paniówek pod batutą Andro-
niki Krawiec oraz Słowik z Przyszowic pod kie-
rownictwem Henryka Mandrysza. Występy na-
grodzono gorącymi brawami.
     
  Zakończenie tak rozległego w czasie cyklu 
spotkań skłoniło do wspomnień. Jednym z nich 
podzielił się z zebranymi ks. biskup Stefan Cichy, 
przywołując książkę „Polskie Pieśni Pasyjne”, 
którą przed laty podarował chórowi z Przyszowic. 
Jej lektura zainspirowała zespół do  podjęcia trudu 
zorganizowania dziewięciu spotkań z pieśnią pa-
syjną. Wspomniano również śp. księdza Roberta 
Ryszkę, który był jednym z inicjatorów powołania 
do życia tej pięknej imprezy muzycznej i reli-
gijnej.
   Nie obyło się bez poinformowania o planach 
„Słowika” na najbliższą przyszłość. Prowadząca 
koncert, sekretarz chóru Aurelia Pawlas zdradzi-
ła, że przedstawiciele chóru zamierzają poprosić 
ks. biskupa Stefana Cichego o objęcie kolejnego 
patronatu honorowego, tym razem nad obchodami 
Jubileuszu 100-lecia Słowika. 

.

Jerzy Miszczyk

    Melomanów czeka nie lada gratka. Jak za-
brzmi V Symfonia c-moll Ludwiga van Beet-
hovena wykonana wyłącznie na puzonach?

    O tym będzie się można przekonać 17 kwie-
tnia (w niedzielę) na koncercie Śląskiego Chóru 
Puzonowego, który odbędzie się w kościele 
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. 
Początek koncertu o godz. 17.00. Wstęp wolny. 
Występ tego niezwykłego zespołu (jednego 
z dwóch tego typu na świecie) wypełni drugi 
dzień XIX Spotkań z Pieśnią Sakralną im. ks. 
G.G. Gorczyckiego. 
W trakcie spotkania wykonane również zostaną: 
chorał z Symfonii „Odrodzenie” Mieczysława 
Karłowicza, „Chór pielgrzymów” Ryszarda Wa-
gnera, a także „Christus factus est” Antona 
Brucknera. 
W skład Śląskiego Chóru Puzonowego wchodzą 
wybitni polscy puzoniści. W Gierałtowicach wy-
stąpią pod dyrekcją Adama Wesołowskiego.    
    Pierwszy dzień Spotkań z Pieśnią Sakralną 
(sobota) rozpocznie się o godz. 16.30. W pro-
gramie przewidziane są koncerty chórów z gmi-
ny Gierałtowice. Wystąpią zespoły: Bel Canto 
z Chudowa, Cecylia z Paniówek, Słowik z Przy-
szowic oraz gospodarze - chór Skowronek z Gie-
rałtowic.  

.

.

/J.M./

   Pan Józef Żuraw z Gierałtowic świętował 
12  marca 100. rocznicę urodzin. 
Ten wyjątkowy dzień spędził wspólnie z naj-
bliższymi -  żoną Heleną, dziećmi i wnukami.   
    14 marca solenizanta odwiedzili przedstawi-
ciele gminy i sołectwa Gierałtowice, a także knu-
rowskiego Oddziału Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Z okazji tak wspaniałej rocznicy urodzin Pan 
Józef otrzymał wiele serdeczności. Najczęściej 
życzono mu - zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
zdrowia oraz pogody ducha i wszelkiej po-
myślności. W gronie winszujących znaleźli się 
m.in.: wójt gminy Joachim Bargiel, sołtys Gie-
rałtowic Gerda Czapelka, kierownik USC Miro-
sław Marcol, a także koledzy ze Związku 
Kombatantów RP, bowiem Józef Żuraw jako 
żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza ucze-
stniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Warto dodać, że przeszedł szlak bojowy od 
Rybnika, gdzie został zmobilizowany, aż na 
Ziemię Lubelską, gdzie dostał się do niewoli 
niemieckiej.
    Państwo Żurawiowie zaprosili gości do stołu, 
na którym królował urodzinowy tort z magiczną 
liczbą 100. W przygotowaniu przyjęcia pomagali 
opiekujący się na co dzień Panem Józefem córka
wraz z mężem.   

. 

J.M.
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edycja 2

    Moda na rekreacyjne uprawianie sportu znaj-
duje ciągle nowych zwolenników. Cieszy fakt, że 
o swoją kondycję fizyczną zaczyna dbać coraz 
więcej osób w wieku dojrzałym. Coraz większa 
część społeczeństwa pragnie żyć zdrowo. Taką 
tendencję można zaobserwować również w gmi-
nie Gierałtowice. Jazda na rowerze, pływanie - 
to sporty, które rekreacyjnie uprawiamy prawdo-
podobnie najczęściej - z racji walorów tury-
stycznych gminy i bazy sportowej (pływalnia 
Wodnik). Sięgamy również po nowe. Nordic 
Walking - marsz ze specjalnie do tego celu skon-
struowanymi kijkami. Bakcyla maszerowania 
połknęła już pokaźna część ludzi preferujących 
ruch na świeżym powietrzu. Nie oparła się mu 
również gmina. Coraz częściej na naszych uli-
cach możemy zauważyć małe grupki osób upra-
wiające marsz z kijkami. 

    Czy rekreacyjne uprawianie sportu  może być 
sposobem na życie? Z pewnością tak właśnie 
uważa 67 letni Kazimierz Barszcz, emeryto-
wany kolejarz, mieszkaniec Przyszowic.   .

  Uprawianie sportu jest jego pasją. Ulubioną 
dyscypliną są biegi narciarskie, które trenuje już 
od 30 lat. Początkowo preferował narciarstwo 
zjazdowe, ale w latach 70-tych Szczyrk do któ-
rego jeździli narciarze dysponował tylko jednym 
porządnym wyciągiem - na Skrzyczne. - W kolej-
ce do niego stało się około 2 godzin, - wspomina - 
a zjazd trwał zaledwie kilka minut. Uznałem, że 
tak długie oczekiwanie na przyjemność szusowa-
nia to strata czasu. Postanowiłem  uniezależnić 
się od wyciągów narciarskich, zamieniłem zja-
zdówki na narty biegowe i tak już pozostało do 
dzisiaj.- 
Imprezą sportową na której pan Kazimierz stara 
się bywać regularnie jest Bieg Piastów, rozgry-
wany w Jakuszycach koło Szklarskiej Poręby. 
Startował tam już ośmiokrotnie. W tym roku 
(5 marca) biegł na dystansie 26 km techniką kla-
syczną. W gronie 1330 zawodników uplasował 
się w środku stawki, zajmując 733 miejsce. 
W roku ubiegłym był 347. i jest to najlepszy 
wynik w historii jego startów na tych wielkich, 
międzynarodowych zawodach.
Po sezonie zimowym pan Kazimierz zawiesza 
narty na kołek i biega bez nich. Swego czasu 
grywał również w piłkę nożną. Był nawet w re-
prezentacji Śląska kolejarzy. Wspomina tamte 
czasy z sentymentem. Uważa, że - nie ważne jest 
to jaką dyscyplinę sportową uprawiamy. Liczy 
się ruch i wysiłek. - Podkreśla Kazimierz Barszcz 
- to wg niego podstawa zdrowia i dobrego samo-
poczucia.   

     19 marca GOK zorganizował dla mieszkań-
ców gminy wyjazd do Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego na pełen wrażeń i muzyki spektakl 
“Hair”.                    
    Inscenizacja z pewnością odbiegała od filmowej 
wersji w reżyserii Milosa Formana, fabuła ustąpiła 
miejsca niezwykłemu show! Dźwięk, ruch sce-
niczny, choreografia, gra świateł i cieni, unoszący 
się zapach kadzidełek, kontrowersyjna nagość 
oraz improwizowane interakcje z publicznością 
sprawiają, iż musical zapada w pamięć. Spektakl 
ten to nie tylko historia Claude'a, który waha się 
pomiędzy narzuconemu obowiązkowi służby woj-
skowej, a własnymi przekonaniami pacyfisty. 
To historia o rewolucji obyczajowej, odwiecznym 
konflikcie pokoleń nigdy wcześniej tak nie za-
znaczonym. Czy “prawdziwych hippisów już nie 
ma”? Być może, ale młodzież nadal kontestuje 
rzeczywistość, nie brakuje subkultur wyróżnia-
jących się wyglądem, zachowaniem i poglądami 
na przykład antyglobaliści. Wymowa musicalu                 

.

 jest więc nadal aktualna, tak jak walka z przemocą, 
wojną i nietolerancją! Talent, entuzjazm młodych 
aktorów, wspaniałe popisy wokalne i taneczne 
publiczność doceniła gromkimi brawami, a fina-
łowa piosenka “Let the Sunshine in” została 
wykonana trzykrotnie!                  .

    7 marca Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zorganizował specjalne spotkanie dla 
pań. Wszystkie zainteresowane kobiety i ko-
bietki mogły dowiedzieć się wszystkiego na 
temat stylizacji i pielęgnacji paznokci.  
    

Od dawna wiadomo, iż wizytówką (nie tylko 
kobiet!) są zadbane i ładne dłonie. Profesjonalna 
stylistka Anna Kacprzak w trakcie prawie 2 go-
dzinnego spotkania uczyła jak dbać o dłonie na co 
dzień, jak je masować jakich używać kosme-
tyków, co może przydać się do wykonania domo-
wego manicure, a także co najbardziej im szkodzi. 
Pani Ania chętnie odpowiadała na pytania i dora-
dzała jak rozwiązywać problemy związane z urodą 
paznokci. Nie obyło się bez pokazowego nakłada-
nia tipsów, czy też robienia manicure. 

.

Bez wątpienia zrobienie ładnych „pazurków” wy-
maga precyzji, wprawy oraz dobrych akcesoriów. 
W dość pokaźnym kuferku naszej stylistki zna-
lazły się różnego rodzaju dekoracyjne koraliki, 
cyrkonie, naklejki itp. Wzorów i rodzajów zdobień 
jest tyle ile może pomieścić wyobraźnia! Z pe-
wnością może być to sposób na wyróżnienie się 
z tłumu, a klasycznego frenchu nie powstydzi się 
żadna elegancka kobieta. Każda uczestniczka 
spotkania mogła wyjść z pięknie ozdobionymi 
paznokciami. 

Mirosława Mirańska-Baraniuk

Mirosława Mirańska-Baraniuk

J.M.



6

METALKOP  Sp. z o.o. ;  41- 800 Zabrze, ul. Hagera 43   

Tel. kontaktowy   32 274 69 09 

Młodszych górników, górników i cieśli  p.z.
Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej i mechanicznej p.z.

   5 marca br. odbyła się fina-
łowa - IX runda Turnieju Ty-
siąca o Puchar LKS Gwia-
zda Chudów. 
Tradycyjnie turniej składał się 
10 rund rozgrywanych w for-
mule jesienno - zimowej, od 
października do marca. 
Do ostatniej rozgrywki toczyła 
się zacięta walka o zwycię-
stwo. Pierwsze miejsce z do-
robkiem 89,5 pkt. zdobył 
Sebastian Pawlas, triumfując 
po raz 4 w tym turnieju. 
Drugie miejsce wywalczył 
Janusz Lubowiecki, zapisu-
jąc na swoim koncie 82,5 pkt. 
Na najniższym stopniu podium stanął ubiegło-
roczny zwycięzca Janusz Pawełek (79 pkt.), 
wyprzedzając zaledwie o 0,5 pkt., czwartego Zbi-
gniewa Boronia. Zwycięzcy otrzymali puchary, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
oraz Związek Zawodowy Górników w Polsce 
KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch Makoszowy. 

Wręczenia nagród dokonali: wójt gminy Gierał-
towice - Joachim Bargiel, przewodniczący ZZG 
w Polsce KWK „Sośnica - Makoszowy” Ruch 
Makoszowy -  Robert Misiek oraz prezes LKS 
Gwiazda Chudów - Zbigniew Boroń.            
Organizatorzy dziękując za udział w tegorocznej 
edycji, zapraszają na jubileuszowy X turniej, który 
rozpocznie się w październiku 2011 r. 

.

/P.S./

Foto: P.S.

Sebastian Pawlas ograł rywali

Turniej Tysiąca o Puchar Gwiazdy

Olympiakos pokazał charakter

    Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego 
słońca do swoich gniazd zaczynają powracać 
bociany. Na terenie naszej gminy znajduje się 
sześć gniazd bocianich: po dwa w Przyszowicach 
i Paniówkach oraz po jednym w Gierałtowicach 
i Chudowie.                                  
Bociany chętnie budują swoje domy w naj-
wyższym punkcie okolicy, w której zamierzają 
się osiedlić. Potem do końca życia wracają w to 
samo miejsce. Często bociani wybór pada na 
słupy energetyczne, ponieważ dla bezpieczeń-
stwa ptaki te lubią się izolować od otoczenia.
Nie inaczej jest w sołectwie Paniówki, gdzie 
bociany zbudowały gniazdo na słupie energe-
tycznym przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej 
i Zwycięstwa. W związku z tym zainstalowano 
platformę, przekazaną nieodpłatnie przez Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskie-
go, na której umieszczono stare, zbudowane 
wcześniej przez bociany gniazdo. Dzięki temu 
powracające z ciepłych krajów bociany będą 
mogły bezpiecznie powrócić do swojego domu.
Teraz tylko czekamy na nowych mieszkańców 
Naszej Gminy!!!                      

.

.

/Referat Ochrony Środowiska/

/Referat Ochrony Środowiska/

    Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs 
fotograficzny pod nazwą „Dzień z życia bo-
ciana”. Konkurs adresowany jest do uczniów 
klas od IV do VI Szkół Podstawowych z terenu 
gminy Gierałtowice.                 
  Zdjęcia powinny przedstawiać bociana w tra-
kcie jego codziennych zajęć. Prace powinny być 
wykonane w formie fotografii cyfrowej, zapisa-
ne na płycie CD w formie plików JPG o mini-
malnej rozdzielczości 1600 x 1200. Każdy ucze-
stnik może zgłosić tylko jedną pracę.              
Termin składania prac wyznaczony jest od 
01.04.2011 r. do 07.05.2011 r. Prace należy skła-
dać u nauczycieli przyrody z poszczególnych 
szkół, tj.: uczniowie Zespołu Szkolno  Przed-
szkolnego w Gierałtowicach: u Pani Barbary 
Rapci, uczniowie ZSP w Paniówkach: u Pani 
Ewy Zmarzły, uczniowie ZSP w Przyszowicach: 
u Pani Eryki Dymarz, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Chudowie: u Pani Doroty Nocoń.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice 
www.gieraltowice.pl

.

.

   Udział gimnazjalistów z Gierałto-
wic w halowych turniejach piłki no-
żnej w Knurowie zakończył się nie-
oczekiwanym sukcesem. Drużyna 
Olympiakosu Gierałtowice zajęła 2 
miejsce zarówno w rozgrywkach Ha-
lowej Ligi Młodzieżowej, jak i w Tur-
nieju o Puchar Prezydenta Miasta 
Knurowa.
   Gierałtowiczanie w konfrontacji z dru-
żynami wywodzącymi się ze środowiska 
piłkarskiego o znaczącym dorobku spor-
towym, poradzili sobie świetnie. Miej-
sca ustąpili jedynie najlepszej w obydwu 
turniejach drużynie Gold Teamu, wygry-
wając z pozostałymi. Należy podkreślić, 
że drużyna Olympiakosu Gierałtowice 
powstała z inicjatywy uczniów gierałto-
wickiego gimnazjum. Kilku entuzjastów 
piłki nożnej zapragnęło zagrać na tur-
nieju w Knurowie. Założyli drużynę. 
Wystartowali w zawodach i odnieśli 
sukces. Scenariusz wyjęty z marzeń, 
każdego młodego sportowca, a jedno-
cześnie prawdziwy. 

W drużynie Olympiakosu zagrali: Dominik Kabała, Sławomir 
Artemuk, Paweł Sadło, Łukasz Górczyk, Mateusz Adamczyk, 
Jakub Poloczek i Kamil Bednarz. Piłkarzami opiekował się Leszek 
Adamczyk.

/J. Miszczyk/

1.     Gold Team                                           12      13-3
2.     Olympiakos Gierałtowice                      9         7-3
3.     Concordia 95                                        6         7-6
4.     Concordia 96                                        3         7-9
5.     UPOS Exorigo                                      0         1-15

M.      Drużyna                                                 Punkty   Bramki

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa
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informator

Rozwiązania wykreślanki prosimy nadsyłać 
do 15 kwietnia 2011 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Wykreślanka”.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 45 „WIEŚCI” otrzymują: 

Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7, od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00 - 15.00.            

Barbara Matysik z Gierałtowic 
oraz Michał Kciuk i Sebastian Kubicki z Przyszowic. Za rozwiązanie krzyżówki z nr 46 
„WIEŚCI” nagrody wylosowali: Agnieszka Pyrek z Gierałtowic, Edyta Niemiec z Paniówek 
oraz Marek Mikołajczak z Zabrza. 

Kl. I-III, 25 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Idzikowska Alicja - 18,26 - SP Gierałtowice
2. Kaletka Karolina - 23,28 - SP Gierałtowice
3. Rzepa Wiktoria - 25,40 - SP Chudów

kl. I-III, 25 m st. grzbietowym, chłopców
1. Ludynia Marceli - 24,45 - SP Paniówki
2. Kachel Oskar - 25,75 - SP Gierałtowice
3. Dembia Mateusz - 27,09 - SP Gierałtowice

kl. I-III, 25 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Idzikowska Alicja - 16,59 - SP Gierałtowice
2. Kaletka Karolina - 19,60 - SP Gierałtowice
3. Rzepa Wiktoria - 23,26 - SP Chudów

kl.I-III, 25 m st. dowolnym, chłopców
1. Ludynia Marceli - 20,75 - SP Paniówki
2. Jojko Mateusz - 21,12 - SP Gierałtowice
3. Kachel Oskar - 21,13 - SP Gierałtowice

kl. IV, 50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika - 48,80 - SP Przyszowice
2. Moń Weronika - 52,30 - SP Gierałtowice
3. Radwin Dominika - 54,88 - SP Gierałtowice

kl. V,  50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Durczyńska Katarzyna - 43,57 - SP Gierałtowice
2. Biskup Kinga - 49,34 - SP Przyszowice
3. Mryka Monika - 53,96 - SP Gierałtowice

kl. VI,  50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Warych Angelika - 50,97 - SP Paniówki
2. Widuch Kamila - 51,55 - SP Przyszowice
3. Niścior Patrycja - 52,72  - SP Gierałtowice

kl. IV, 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Wyrobek Rafał - 46,93 - SP Paniówki
2. Biela Szymon - 50,69 - SP Przyszowice
3. Majowski Łukasz - 53,04 - SP Paniówki

kl. V, 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Legęcki Bartłomiej - 50,03 - SP Przyszowice
2. Skowiera Paweł - 50,07 - SP Paniówki
3. Klecha Mateusz - 50,91 - SP Przyszowice

kl. VI - 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Jeziorek Fabian - 46,05 - SP Gierałtowice
2. Szolc Wiktor - 47,19 - SP Paniówki
3. Wysoczański Marek - 48,62 - SP Przyszowice

kl. IV - 50 m st. dowolnym, chłopców
1. Biela Szymon - 44,82 - SP - Przyszowice
2. Majowski Łukasz - 45,62 - SP Paniówki
3. Nocoń Błażej  - 47,06 - SP Chudów

kl. V - 50 m st. dowolnym, chłopców
1. Skowiera Paweł - 41,13 - SP Paniówki
2. Nowicki Sebastian - 42,86 - SP Gierałtowice
3. Klecha Mateusz - 44,88 - SP Przyszowice

kl. VI - 50 m st. dowolnym, chłopców
1. Bartnik Dawid - 39,34 - SP Paniówki
2. Jeziorek Fabian - 40,20 - SP Gierałtowice
3. Szolc Wiktor - 40,21 - SP Paniówki

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Open - 50 m st. motylkowym, dziewcząt 
1. Idzikowska Alicja - 43,08 - SP Gierałtowice
2. Filus Weronika - 1;00,68 - SP Przyszowice
3. Rejdych Julia - 1;04,06 - SP Przyszowice

Open - 50 m st. motylkowym, chłopców
1. Skowiera Paweł - 54,28 - SP Paniówki
2. Adamczyk Mateusz - 54,96 - SP Gierałtow.
3. Furmaniak Jakub - 56,84 - SP Gierałtowice 

Open 
sztafeta 4x50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. SP Gierałtowice - 2;57,12
2. SP Przyszowice  - 3;00,67
3. SP Paniówki - 3;19,49

Open 
sztafeta 4x50 m st. dowolnym, chłopców
1. SP Paniówki - 2;48,34
2. SP Gierałtowice - 2;49,43
3. SP Przyszowice  - 3;03,49

.

.

.

Wyniki Mistrzostw Gminy Gierałtowice w Pływaniu Dzieci o „Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice”.                                                      
. 

kl. IV - 50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika - 43,47 - SP Przyszowice
2. Moń Weronika - 47,66 - SP Gierałtowice
3. Tomaszek Milena - 50,29 - SP Przyszowice

kl. V - 50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Durczyńska Katarzyna - 37,88 - SP Gierałtowice
2. Biskup Kinga - 47,73 - SP Przyszowice
3. Mryka Monika - 52,04 - SP Gierałtowice

Kl. VI - 50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Rejdych Julia - 37,34 - SP Przyszowice
2. Przybylska Wiktoria - 44,87 - SP Chudów
3. Widuch Kamila - 47,33 - SP Przyszowice

kl. IV - 50 m st. klasycznym, dziewcząt
1. Tomaszek Milena - 1;06,89 - SP Przyszowice
2. Mandziej Angelika - 1;07,43 - SP Przyszowice
3. Radwin Dominika - 1;10,70 - SP Gierałtowice

kl. V - 50 m st. klasycznym, dziewcząt
1. Durczyńska Katarzyna - 46,43 - SP Gierałtowice
2. Biskup Kinga - 1;02,91 - SP Przyszowice
3. Rozmus Dominika - 1;07,16 - SP Paniówki

kl. VI - 50 m st. klasycznym, dziewcząt
1.Warych Angelika - 57,28 - SP Paniówki
2.Warych Natalia - 57,74 - SP Paniówki
3. Rejdych Julia  - 58,59 - SP Przyszowice

kl. IV - 50 m st. klasycznym, chłopców
1. Majowski Łukasz - 55,20 - SP Paniówki
2. Wyrobek Rafał - 56,21 - SP Paniówki
3.Bartoszek Krystian - 1;13,78 - SP Paniówki

kl. V - 50 m st. klasycznym, chłopców
1. Ludynia Michał - 52,94 - SP Paniówki
2. Klecha Mateusz - 54,65 - SP Przyszowice
3. Rajs Bartosz - 59,85 - SP Gierałtowice

kl. VI - 50 m st. klasycznym, chłopców
1. Wiaterek Jakub - 47,94 - SP Gierałtowice
2. Sobieraj Łukasz - 51,14 - SP Gierałtowice
3. Mryka Wiktor - 53,40 - SP Paniówki

.

.

.

.

.

.

.

.

Zwycięska sztafeta chłopców ze SP w Paniówkach
z lewej - Jarosław Prokop - nauczyciel wychowania fizycznego
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Autor: Paweł Madeja

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł brutto!!!

Na łamach naszego pisma można
również zamieszczać prywatne 

anonse z życzeniami, gratulacjami itp.   

Znajdź jak najwięcej słów zawierających nazwiska polskich pisarzy i poetów. Hasła należy odczytywać 
w pionie i w poziomie. Wśród czytelników, którzy prześlą najwięcej nazwisk znalezionych w wykre-
ślance, rozlosowane zostaną nagrody.



    Na basenie WODNIK w Paniówkach odbyły się II 
W mistrzostwach rozegranych 14 marca uczestni-

czyło 137 uczniów szkół podstawowych z gminnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych.                                                                 

Mistrzostwa Gminy Gierałtowice w Pływaniu 
Dzieci o „Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”. 

  .

   Dzieci zdobyły łącznie 24 komplety medali 
w konkurencjach indywidualnych oraz 2 w szta-
fetach. W zależności od wieku miały do poko-
nania jedną (25 m) lub dwie długości basenu. 
Uczniowie klas I-III (rocznik 2003-2001) o tytuły 
mistrzowskie walczyli na dystansie 25 m stylami 
grzbietowym i dowolnym. Starsi z klas od IV do VI 
na 50 m stylami: grzbietowym, dowolnym i kla-
sycznym. Rozegrano również wyścigi Open (do-
stępne dla wszystkich, bez podziału na grupy wie-
kowe) na 50 m  st. motylkowym.
    Bogaty program zawodów, obecność prawie 
140 sportowców, a także medale, czekające na 
zwycięzców, sprawiły, że na „Wodniku” zapano-
wała iście olimpijska atmosfera. Niesieni dopin-
giem koleżanek i kolegów zawodnicy walczyli 
zacięcie do ostatnich metrów dystansu. Najlepsi 
spośród nich uzyskali kilka wartościowych rezul-
tatów. Za najlepszych zawodników mistrzostw 
uznani zostali: Katarzyna Durczyńska oraz 
Jakub Wiaterek ze SP w Gierałtowicach. Wpływ 
na taki werdykt miały ich wyniki uzyskane na 50 m 
st. klasycznym, które wg tabel FINA dały im naj-
większą ilość punktów. Kasia za rezultat 46,43 s. 
otrzymała 272 pkt., natomiast wynik Kuby - 47,94 
- dał mu 170 pkt. FINA. Za te osiągnięcia oby-
dwoje otrzymali Puchary Wójta Gminy Gierał-
towice. 
Na słowa uznania zasługuje również utalentowana 
Alicja Idzikowska - uczennica II klasy SP w Gie-
rałtowicach. Ala nie dość, że wygrała wszystkie 
dystanse w swojej grupie wiekowej, to również 
sięgnęła po złoto w otwartym wyścigu na 50 m st. 
motylkowym, pokonując starsze o kilka lat kole-
żanki. Jej czas (43,08 s.) był najlepszy zarówno 
w grupie dziewcząt jak i chłopców. Z kolei Julia 
Rejdych ze SP w Przyszowicach okazała się naj-
szybszą zawodniczką mistrzostw, pokonując (sty-
lem dowolnym) dwie długości basenu w 37,34 s. 
W grupie zawodników, którzy indywidualnie zdo-
byli przynajmniej dwa złote krążki znaleźli się 
również: Angelika Mandziej ze SP w Przyszo-
wicach oraz Angelika Warych, Marceli Ludynia 
i Paweł Skowiera ze SP w Paniówkach. 
   Rywalizację na basenie zakończyły sztafety 
4 x 50 m stylem dowolnym. W grupie dziewcząt 
najszybciej popłynęły reprezentantki SP w Gierał-
towicach, a wśród chłopców najszybciej zmieniali 
pływacy z Paniówek. Wszystkie uczestniczące 
w mistrzostwach sztafety otrzymały dyplomy, 
medale i Puchary Wójta Gminy. Zawody sędzio-
wali nauczyciele wychowania fizycznego, pracu-
jący w ZSP na terenie gminy. Szczegółowe wyniki 
zamieszczamy w tabelach.
    Emocje nie mniejsze niż w trakcie wyścigów, 
towarzyszyły zawodnikom podczas ceremonii de-
koracji. W trakcie odbierania sportowych trofeów 
było wiele radości i uśmiechów. Niektórzy meda-
liści byli wyraźnie wzruszeni. Sukcesu gratulowali 
im: wójt gminy Joachim Bargiel, kierowniczka 
Referatu Edukacji i Zdrowia UG Barbara Man-
sfeld, przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia 
LZS Marian Szołtysek oraz dyrektor ZSP w Przy-
szowicach Aleksander Jendryczko. 
Nagrody dla zawodników ufundowała gmina Gie-
rałtowice, natomiast mistrzostwa zorganizował 
ZSP w Przyszowicach we współpracy z dyrekto-
rem pływalni „Wodnik” Przemysławem Dej-
  

neką. Pomysłodawczynią i realizatorką imprezy 
jest Alicja Stachura - nauczycielka wychowania 
fizycznego w ZSP w Przyszowicach. Warto zazna-
czyć, że Alicja Stachura ma za sobą bogatą karierę 
sportową i jako pływaczka zdobywała medale 
Mistrzostw Polski w kategorii juniorek i seniorek.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Julia Rejdych

Kasia Durczyńska i Jakub Wiaterek z pucharami,
z lewej - Alicja Stachura, w środku wójt Joachim Bargiel. Mistrzowska sztafeta dziewcząt ze SP w Gierałtowicach

Tabele z wynikami mistrzostw zamieszczamy 
na stronie 7.

Aerobic - prozdrowotne formy fitness - poniedziałek, czwartek 
Szkoła w Przyszowicach ul. Szkolna 4

Gimnastyka w wodzie - poniedziałek, środa
Pływalnia Wodnik Paniówki

Nordic Walking
Indywidualne kursy tańca towarzyskiego
Latin Show Mix

.

.

Informacje pod nr      530 819 489   

www.fitness-zabrze.cdx.pl

Zajęcia o godz. 19.00

Zajęcia o godz. 19.00


