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    Strażacy mieli pełne ręce roboty. 
Wszystkie jednostki OSP z naszej 
gminy interweniowały w sumie 

24 razy - głównie były to wyjazdy 
do usuwania powalonych drzew. 
Strażacy użyczali również agrega-
tów prądotwórczych. Szkody na na-
szym terenie usuwały także Jedno-
stki Systemu Ratowniczo Gaśni-
czego z sąsiednich gmin oraz Pań-
stwowa Straż Pożarna.

    Najdłużej trwało usuwanie szkód 
w energetyce. Jak informuje Krzy-
sztof Sierantowicz z Gminnego Ze-

społu Zarządzania Kryzysowego, 
przywracanie napięcia rozpoczęto 
8 lipca, w godzinach przedpołu-
dniowych, od Gierałtowic i Przyszo-
wic. Naprawę sieci energetycznej 
zakończono następnego dnia w godzi-

nach wieczor
godz. 20.00, prąd płynął już do 
wszystkich mieszkań w naszej gmi-
nie. 

nych. 9 lipca około 

Wyjazd z ulicy Brzeg w Przyszowicach zablokowany przez powaloną wierzbę

   Furtkę do szerszej współpracy otwo-
rzyło spotkanie wójta gminy Gierał-
towice z prezydentami Gliwic i Za-

brza, poświęcone kontynuacji progra-
mu porządkowania gospodarki wo-
dnej i działań przeciwpowodziowych 
w rejonie Kłodnicy i jej dopływów. 

    Praktyczny etap współpracy rozpo-
częto od spotkania, które odbyło się 
30 czerwca br. w Urzędzie Gminy Gie- 

rałtowice. Poza gospodarzami wzięli 
w nim udział przedstawiciele Gliwic 
i Zabrza oraz zaproszeni reprezentanci 
Ornontowic, Rudy Śląskiej, dyrekto-
rzy i pracownicy kopalń fedrujących 
pod naszą gminą, Politechniki Ślą-
skiej, którą reprezentował prof. Ma-
rek Pozzi oraz specjaliści z Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach i Śląskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych. 

    W tak szerokim gronie dyskutowano 
o tym jak wspólnie chronić się przed 
powodzią w dorzeczu Kłodnicy. 

Dokończenie na str. 5

Gości powitał wójt Joachim Bargiel - Witam świat nauki, górniczy i samorządowy. Mam 
nadzieję, że wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązania zabezpieczające nas przed 
powodzią w rejonie Kłodnicy i jej dopływów - powiedział gospodarz gminy Gierałtowice.

Więcej na str. 6

 /Źródło: Zespół Zarządzania Kryzysowego UG/
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Druk: CUD-DRUK 

Godziny otwarcia świetlic w czasie 
wakacji:
Świetlica Gierałtowice
ul. Korfantego 7b,
 tel. 32 301 15 12
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00
Świetlica Przyszowice
ul. Szkolna 4, II piętro 
tel. 32 726 42 47
godz. otwarcia: 9.00 - 14.00
Świetlica Paniówki
ul. Zwycięstwa 44, II piętro
tel. 32 726 42 49
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00 
Świetlica Chudów
ul. Szkolna 72, budynek przy parafii
tel. 604 917 720
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00
środa od 13.00 do 20.00 
(w środy o 18.00 ognisko)

  GOK w Gierałtowicach zaprasza 
dzieci i młodzież na wycieczki, 
które odbędą się w sierpniu.

1. Zatorland - Park Ruchomych Dino-
zaurów - zwiedzanie z przewodnikiem, 
seans w Kinie 5D, Dom odwrócony do 
góry nogami, Park Owadów, Park Mi-
tologii, Park Bajek i Wodnych Stwo-
rzeń, Lunapark.
6 sierpnia (czwartek) - koszt: 30 zł

2. Pszczyna - Zamek, Zagroda Żu-
brów, Skansen Zagroda Wsi Pszczyń-
skiej - zwiedzanie z przewodnikiem 
+ kino.
18 sierpnia (wtorek) - koszt: 25 zł

Wycieczki są dofinansowane przez 
GOK dla dzieci biorących udział w za-
jęciach wakacyjnych. Zapisy na po-
szczególnych świetlicach GOK.

1-2.08.2015 r.  sobota - godz. 17.00, 
niedziela - godz. 10.00 
Piknik Rodzinny
Miejsce: boisko LKS Chudów.

15-16.08.2015 r. sobota i niedziela

XVI Jarmark Średniowieczny
Miejsce: przy zamku w Chudowie 

20.08.2015 r.
Turniej im. Józefa Organiścioka 
Miejsce: boisko LKS Paniówki.

29.08. 2015 r.
Rajd Rowerowy - start godz. 10.00
Miejsce zbiórki: plac przed Urzędem 
Gminy w Gierałtowicach.

    W każdą niedzielę sierpnia, w godz. 
od 15.00 do 17.00 można bezpłatnie 
zwiedzać wnętrza i zbiory Izby Regio-
nalnej w Chudowie - nazywanej „Izbą 
łod starki”. Izba mieści się w Chu-
dowie przy ul. Szkolnej 54.

    Radni nie zgodzili się na taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków, zaproponowa-
ne przez gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i uchwałę 
w tej sprawie odrzucili jednomyślnie - 
10 głosów przeciwnych. 

    Nowe taryfy, których Rada Gminy 
nie zaakceptowała, skalkulowane 
zostały jeszcze przez poprzedni zarząd 
PGK i wynosiły: 7,99 zł za dostar-

3czenie m  wody i 11,00 zł za odpro-
3wadzenie m  ścieków. Stawki te mia-

łyby obowiązywać od 1 sierpnia br. 
do 31 lipca 2016 r. 

    Przed głosowaniem w sprawie taryf 
głos zabrał wójt gminy, Joachim Bar-
giel. Poinformował on Radę, że  wy-
stosował do PGK Sp. z o.o., 
z siedzibą w Przyszowicach, wniosek 
o utrzymanie dotychczasowej wyso-
kości taryf - 6,02 zł woda i 8,23 zł 
ścieki. - Wniosek nie zyskał jednak 
akceptacji PGK - podkreślił wójt.
    Temat taryf oraz PGK będzie oma-
wiany na kolejnej sesji Rady Gminy, 
którą przewodniczący Józef Buch-
czyk zwołał na 28 lipca br. 

    Poza rozpatrzeniem uchwały o tary-
fach, radni podjęli cztery uchwały - 
wszystkie jednomyślnie, w sprawach 
dotyczących: A) Korekty w budżecie 
gminy. B) Wyrażenia zgody na wnie-
sienie udziałów w formie wkładu pie-
niężnego do PGK Sp. z o.o w Przy-
szowicach. C) Zasięgnięcia informa-

 

cji od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach, na temat kan-
dydatów na ławników. D) Zawarcia 
porozumienia pomiędzy gminą Gie-
rałtowice a miastami: Zabrze i Gli-
wice. Porozumienie to dotyczy wspól-
nych działań mających na celu pozy-
skanie zewnętrznych źródeł finan-
sowania działań przeciwpowodzio-
wych - chodzi m.in. o budowę suchych 
zbiorników retencyjnych i pogłębienie 
Kłodnicy. 

niami. Zadaniem priorytetowym dla 
nowego Zarządu jest uzyskanie płyn-
ności finansowej Spółki przy ścisłej 
współpracy z Panem Wójtem oraz 
Radą Gminy. Wysokość koniecznego 
wsparcia finansowego będzie szcze-
gółowo określona w skrupulatnie wy-
pracowanym montażu finansowym, 
zapewniającym możliwość bezpie-
cznego funkcjonowania PGK w okre-
sie wieloletnim. W dużym uproszcze-
niu będzie to wypadkowa toczących 
się negocjacji z instytucjami aktualnie 
kredytującymi działalność Spółki, wy-
sokością koniecznego dokapitalizo-
wania przez gminę, a wysokością no-
wej taryfy za zbiorowe odprowadzenie 
ścieków oraz dostarczanie wody. 

   W trakcie sesji wójt Bargiel przed-
stawił nowy Zarząd Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej (PGK) - pre-
zesa Bartosza Wydrę, członka Za-
rządu, Tomasza Drąszkowskiego 
oraz przewodniczącego Rady Nadzor-
czej PGK, Ryszarda Szczepanika. 
   Przypomnijmy, że poprzedni Zarząd 
i Radę Nadzorczą PGK odwołał wójt 
Joachim Bargiel. Powodem tej de-
cyzji był zły montaż zarządzania fi-
nansami PGK, który doprowadził je 
do trudnej sytuacji finansowej. Nowy 
Zarząd oraz Rada Nadzorcza mają 
naprawić sytuację w PGK.

    Bartosz Wydra jest prezesem PGK 
od 1 czerwca br. Dla czytelników 
„Wieści” powiedział m.in.: Przed-
siębiorstwo w obecnej chwili znajduje 
się w bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej oraz w momencie nawarstwie-
nia się problemów związanych z fazą 
końcową projektu (budowy kanali-
zacji - red.), w ramach którego mamy 
do czynienia ze znacznymi opóźnie- 

Od lewej: prezes Bartosz Wydra oraz członek 
Zarządu PGK, Tomasz Drąszkowski. 

www.oberzaczarnykon.pl

Organizacja przyjęć, bankietów, imprez. 

Harmonogram imprez
dostępny na Fb oraz www oberży

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł + VAT

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

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

    Wójt Joachim Bargiel przedłożył 
Radzie Gminy uchwałę dotyczącą 
dopłat dla mieszkańców gminy do 

3 31 m  pobranej wody i 1 m  odprowa-
dzonych ścieków. W obydwu przy-
padkach dopłata gminy wynosić 
będzie 1 zł netto.
  Uchwała ta została przyjęta przez 
Radę 28 lipca na XI sesji RG. 
Nowe stawki za wodę i ścieki 
(od 1 sierpnia br.) będą wynosiły od-
powiednio: 6,99 zł i 10 zł netto.

/-/

    Radny Zygmunt Strzoda poruszył 
bulwersującą sprawę podrzucania na 
tereny przy Kłodnicy (rejon zlewiska 
Wn35) dużych ilości odpadów komu-
nalnych i przemysłowych. Informację 
o tym procederze uzupełnił zdjęciami 
„dzikiego wysypiska” przy Wn35 - 
publikujemy je stronie 5.
    Z kolei sołtys Paniówek, Bogusław 
Mryka, przedstawił informacje o bar-
szczu Sosnowskiego - niebezpiecznej 
roślinie, która rośnie w Paniówkach - 
więcej na ten temat na str. 4.

/Źródło: materiały RG, opr. i foto: JM/
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Sukienki i spódnice
Żakiety, bluzki, koszulki
Torebki damskie i paski
Biżuterię i dodatki do 
ubrań
Suweniry na prezenty

D
K
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Kościół

Pałac

Butik Alice

Ul. Gierałtowicka

    Urząd Gminy Gierałtowice infor-
muje, iż na zlecenie Tauron Dystry-
bucja S.A., firma Eltrako z Gliwic wy-
konuje remont sieci energetycznej śre-
dniego napięcia (SN) w Chudowie 
wraz z budową kontenerowych stacji 
transformatorowych SN/nN w.

    W związku z prowadzonymi praca-
mi zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców o wyrozumiałość, cierpliwość 
oraz zachowanie szczególnej ostro-
żności podczas poruszania się w rejo-
nie objętym pracami budowlanymi.

    Termin zakończenia prac przewi-
duje się na 30 listopada br.

/Ref. Gospodarki Komunalnej UG/

   Do 17 sierpnia Biuro Powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa (ARiMR) w Py-
skowicach będzie prowadziło nabór 
wniosków w ramach działania „In-
westycje w rozwój obszarów le-
śnych i poprawę żywotności lasów”. 
Pomoc adresowana jest do rolników 
oraz jednostek samorządu teryto-
rialnego zainteresowanych zale-
sieniem gruntów rolnych o powie-
rzchni od 0,10 ha do 20 ha. Trwają 
także prace poprzedzające ogło-
szenie naborów do innych form 
wsparcia dla rolników.  

  Jak informuje Andrzej Frejno, 
kierownik Biura Powiatowego, 
w ARiMR trwają przygotowania do 
ogłoszenia naborów wniosków w ra-
mach „Premii dla młodych rolników” 
oraz „Modernizacji gospodarstw rol-
nych”. Młodzi rolnicy będą mogli 
ubiegać się o 100 tys. zł w ramach 
bezzwrotnej premii, którą otrzymają 
w dwóch ratach (80% i 20%). 

 

O premie ubiegać się będą mogły 
osoby, które nie ukończyły 40 roku 
życia, posiadają odpowiednie kwalifi-
kacje oraz po raz pierwszy rozpoczną 
prowadzenie gospodarstwa rolnego.

    Wysokość pomocy w ramach „Mo-
dernizacji gospodarstw rolnych” 
zależeć będzie od zaplanowanych 
przez rolników inwestycji. Maksy-
malną kwotę pomocy, tj. 900 tys. zł 
będą mogli otrzymać rolnicy, którzy 
zdecydują się na realizację przedsię-
wzięć budowlanych prowadzących do 
rozwoju hodowli prosiąt. Rolnicy, 
którzy zdecydują się zainwestować 
w produkcję mleka krowiego lub bydła 
mięsnego, polegającą na budowie lub 
modernizacji budynków inwentar-
skich czy magazynów paszowych, 
będą mogli otrzymać 500 tys. zł. Na 
pozostałe inwestycje, np. w maszyny 
rolnicze rolnicy będą mogli otrzymać 
wsparcie w maksymalnej wysokości 
200 tys. zł. ARiMR może zrefinan-
sować 60% kosztów kwalifikowanych 
w przypadku, gdy inwestycja będzie 
realizowana przez młodego rolnika 
lub będzie przedsięwzięciem zbio-
rowym. W pozostałych przypadkach 
wysokość refundacji wyniesie 50%.

    Kolejnym działaniem, nad urucho-
mieniem którego trwają prace, są 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”. O pomoc prze-
znaczoną na budowę lub moderniza-
cję dróg lokalnych ubiegać się będą 
mogły gminy, związki międzygminne, 
powiaty oraz związki powiatów. 
Wsparcie wyniesie 63,63% kosztów 
kwalifikowanych projektu, przy czym 
maksymalna kwota refundacji wy-
nieść może 3 mln zł. Środki w ramach 
tego działania będzie można przezna-
czyć między innymi na realizację pro-
jektów w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej, inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne oraz zmie-
rzające do kształtowania przestrzeni 
publicznej, a także mające na celu 
ochronę zabytków i budownictwa tra-
dycyjnego, ponadto na inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane 
służące promocji lokalnych produk-
tów. Realizacją tego programu zajmą 
się samorządy województw, natomiast 
do zadań ARiMR będzie należała 
wypłata środków finansowych wska-
zanym przez samorządy benefi-
cjentom.

/Źródło: R. Gozdek - Serwis Inf. Powiatu/

Więcej informacji na temat badań 
pod nr tel.: 32 278 98 96 

    Mammografię będzie można wy-
konać w mammobusie Centrum On-
kologii, zaparkowanym przy Restau-
racji Szmaragdowa w Gierałtowi-
cach, ul. ks. Roboty 69.

29, 30 lipca w godz.: 10.00-17.00. 
31 lipca (piątek) w godz.: 8.30-15.30

    Z badania mogą skorzystać również 
Panie z innych miejscowości - bez 
skierowania i zapisów! Wybór dnia 
dowolny. Prosimy zabrać ze sobą do-
wód osobisty oraz jeśli to możliwe, 
zdjęcia/płytę z poprzedniej mammo-
grafii, jeżeli była wykonywana poza 
Gliwickim Centrum Onkologii.

    Od 2014 roku, mammobus Gliwic-
kiego Centrum Onkologii wyposa-
żony jest w najnowszej generacji cy-
frowy mammograf Mammomat Inspi-
ration, pozwalający uzyskać najwyż-
szą jakość obrazu, stosując zarazem 
bardzo niską dawkę promieniowania. 

    Poprawił się również komfort pod-
czas badania dzięki doborowi ucisku 
w zależności od wielkości i struktury 
piersi. 

/Źródło: GCO oraz UG w Gierałtowicach/

   24 lipca w Polsce swoje święto ob-
chodzą policjanci. W tym roku w gli-
wickim garnizonie uroczysta gala z tej 
okazji odbyła się 13 lipca, w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Polite-
chniki Śląskiej w Gliwicach.

    W uroczystości wzięli udział m.in. 
nadinsp. Jarosław Szymczyk - Śląski 
Komendant Wojewódzki Policji w Ka-
towicach oraz zastępca komendanta 
miejskiego policji w Gliwicach, pod-
isnp. Marek Nowakowski. Obecni 
byli też przedstawiciele pozostałych 
służb mundurowych i prokuratury. Nie 
zabrakło kapelana Policji Diecezji Gli-
wickiej oraz przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych. 
  Zaproszenie na policyjne święto 
przyjęły władze Gliwic oraz włodarze 
gmin naszego powiatu. Gminę Gierał-
towice reprezentował wójt Joachim 
Bargiel, który w trakcie uroczystości 
wręczył Nagrodę Rzeczową Wójta 
Gminy dla wyróżniającego się fun-
kcjonariusza komisariatu Policji 
w Knurowie - otrzymał ją sierż. szt. 
Justyn Kostowski. 

    Wyróżniający się policjanci garni-
zonu gliwickiego otrzymali odzna-
czenia i nominowani zostali na wyższe 
stopnie. Nagrodzono również praco-
wników cywilnych, aktywnie wspie-
rających prace garnizonu. 
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/Ref. Ochrony Środowiska UG/

   Każdy z nas codziennie korzysta 
z wody w różnych celach. Wodę wy-
korzystujemy do picia, prania, kąpie-
li, sprzątania domu, podlewania 
ogródka, mycia samochodu. Dobrym 
pomysłem na znaczne zmniejszenie 
kosztów zużycia wody wodociągowej 
jest wykorzystanie wody deszczowej 
w gospodarstwach domowych. Woda 
deszczowa nie zawiera wapnia i ma-
gnezu, dzięki temu idealnie nadaje się 
do: podlewania ogrodów i kwiatów 
domowych, wszelkiego typu prac 
porządkowych.

  Wykorzystując wodę deszczową 
oszczędzamy wodę wodociągową, co 
wpływa korzystnie na budżet domo-
wy. Ponadto dzięki gromadzeniu wo-
dy deszczowej odciążamy system ka-
nalizacji deszczowej. Szczególnie wa-
żne jest to podczas ulewnych deszczy, 
kiedy to kanały szybko się prze-
pełniają. 

UWAGA! WÓD DESZCZOWYCH 
NIE ODPROWADZAMY DO SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ.

   Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków zabra-
nia się wprowadzania ścieków opado-
wych i wód drenażowych do kanali-
zacji sanitarnej. Odprowadzanie wód 
deszczowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej podlega karze grzywny nawet 
do 10 000 zł.

  Pamiętajmy, że wodę deszczową mo-
żemy praktycznie wykorzystać, zastę-
pując nią w dużej części wodę wodo-
ciągową, za którą przecież płacimy.

   W Paniówkach barszcz rozplenił 
się na łąkach przy potoku Promna. 
Potok ten jest naturalną granicą po-
między gminą Gierałtowice a powia-
tem mikołowskim i tu m.in. leży pro-
blem związany z likwidacją barszczu 
Sosnowskiego. Niebezpieczna roślina 
została wykoszona na działkach po 
stronie Paniówek, należących do gmi-
ny Gierałtowice. Koszenie okazało się 
półśrodkiem, bowiem w niektórych 
miejscach barszcz odrasta. Z bar-
szczem walczy m.in. właściciel pry-
watnych terenów przy potoku, który 
zlecił usunięcie rośliny wyspecjali-
zowanej firmie. Druga strona potoku, 
należąca do Mikołowa, nadal poro-
śnięta jest krzakami barszczu docho-
dzącymi nawet do 3 m wysokości. 
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną, 
która rozplenia się w tempie wręcz 
inwazyjnym - nie trudno się więc do-
myśleć, że z terenów Mikołowa zaa-
takuje ponownie łąki w Paniówkach.

   Sytuację barszczu na tym terenie mo-
nitorują Referat Ochrony Środowiska 
UG Gierałtowice oraz sołtys Pa-
niówek Bogusław Mryka. Sołtys, 
w trakcie obrad X sesji RG, zwrócił się 
m.in. do Urzędu naszej gminy, aby ten 
zainteresował problemem odpowie-
dnie służby Mikołowa. Nawiązał też 
kontakt w tej sprawie z radnym miko-
łowskim, Krzysztofem Żurem. Czy 
radny Żur przyspieszy likwidację bar-
szczu rosnącego tuż przy granicy z na-
szą gminą? 

    Barszczu nie można lekceważyć. 
Dla ludzi i zwierząt groźne są sok ro-
śliny i wydzielina włosków, którymi 
jest pokryta. W kontakcie ze skórą po-
wodują one oparzenia II i III stopnia - 
podobne do oparzeń wrzątkiem. Bli-
zny po oparzeniach trudno się goją. 
Za toksyczność barszczu Sosnowskie-
go odpowiedzialny jest olejek ete-
ryczny zawarty w roślinie. Wywołuje 
on oparzenie dopiero, gdy skóra, która 
miała kontakt z olejkiem, zostanie 
poddana działaniu słońca. Pierwsze 
objawy poparzenia występują po 
upływie około pół godziny. Tak późna 
reakcja organizmu sprawia, że osoby 
nieświadome zagrożenia często przez

Barszcz Sosnowskiego na łąkach 
przy potoku Promna w Paniówkach

długi czas mają kontakt z groźną ro-
śliną.
 

Jak rozpoznać barszcz Sosno-
wskiego? Osiąga on od jednego do 
czterech metrów wysokości. Wokół 
prostych łodyg, zwłaszcza w ich 
dolnej części, rozmieszczone są duże 
pierzaste liście, które tworzą kępy. 
Kwiaty barszczu przypominają nieco 
kwiaty kopru.

    Barszcz Sosnowskiego jest objęty 
prawnym zakazem uprawy, rozmna-
żania i sprzedaży na terenie Polski. 
Reguluje to Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 9 września 2011 r. 
w sprawie listy roślin i zwierząt 
gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodni-
czego mogą zagrozić gatunkom 
rodzimym lub siedliskom przy-
rodniczym.

Foto: Jerzy Miszczyk

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej informuje, że przerwy w do-
stawie wody do Gierałtowic, 16 i 17 li-
pca br., spowodowane były awariami 
sieci wodociągowej po stronie do-
stawcy, tj. PWiK z Knurowa.

/Źródło: UG Gierałtowice/

    Jak podaje serwis Medonet, jeżeli 
wiemy, że mieliśmy kontakt z rośliną, 
ale nie wystąpiły jeszcze objawy, 
narażone miejsce należy osłonić przed 
słońcem, np. bandażując je. Należy 
udać się do lekarza. 

/JM/

Co zrobić, kiedy już mieliśmy 
kontakt z barszczem Sosnowskiego?
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Podrzucają bez skrupułów

    O procederze podrzucaniu odpadów 
poinformował radny Zygmunt Strzo-
da na X sesji Rady Gminy - 6 lipca br. 
W ocenie radnego na terenach przy 
Wn35 w Paniówkach zalegają odpady 
komunalne oraz pochodzenia kopal-
nianego. W pobliżu dzikiego wysy-
piska przepływa Kłodnica - przy wyż-
szym poziomie wody, rzeka może po-
chłonąć niebezpieczne odpady. Duża 
ich ilość wskazuje na to, że musiały 
zostać przywiezione ciężarówkami. 
Radny złożył wniosek, aby na doje-
ździe do Wn35 zainstalować urzą-
dzenia uniemożliwiające wjazd samo-
chodami. Zwrócił się również o pod-
jęcie zdecydowanych działań w celu 
usunięcia nieczystości z tego terenu. 

   W sprawie odpadów trwa postę-
powanie wyjaśniające.

Zdjęcia odpadów wykonane zostały 5 lipca br. przez Zygmunta Strzodę.

Dokończenie 
ze str. 1

   Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zapoznać się z koncepcjami budowy 
suchych (napełniających się tylko 
w czasie powodzi) zbiorników reten-
cyjnych, które zaprezentowały spe-
cjalistyczne firmy. Temat budowy 
urządzeń hydrotechnicznych poru-
szony został w kontekście zapowia-
danej przez rząd RP pomocy finan-
sowej w ramach „Planów Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym”. 

   - Za wcześnie jeszcze, aby mówić 
o konkretnych sumach, ale szacuje się, 
że środki na zabezpieczenia przeciw-
powodziowe w rejonie Kłodnicy i jej 
dopływów mogą wynieść około 
200 mln zł. - informuje wójt Joachim 
Bargiel. 

    W Gierałtowicach zgodzono się, że 
tylko wspólne działania naszej gminy, 
Gliwic i Zabrza dają szansę na pozy-
skanie takiej pomocy. 

   - Myślę, że cel został osiągnięty. 
O problemach powodziowych w tak 
szerokim gronie dyskutowano po raz 
pierwszy, ale nie ostatni - zapewnia 
jeden ze współorganizatorów spot-

kania - Krzysztof  Sierantowicz 
z Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
UG Gierałtowice - Wspólne rozmowy 
przyczyniły się  również do poznania 
problemów powodziowych sąsiednich 
gmin i uzmysłowiły, że podejmowanie 
decyzji dotyczących wszelkich prac 
hydrotechnicznych powinno być kon-

sultowane na jak najszerszej plat-
formie. 
    Spotkanie zorganizowali: Zespół 
Zarządzania Kryzysowego i Referat 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Gierałtowice. Spotkania będą kon-
tynuowane, kolejne odbędzie się 
w II półroczu br. 

Wizualizację zbiorników retencyjnych na potoku Cienka przy A1, przedstawiła 
firma Meritum Projekt z Chorzowa. Suche zbiorniki retencyjne napełniają się 
jedynie w czasie powodzi. Przy normalnych warunkach pogodowych mogą 
służyć na przykład jako tereny rekreacyjne. 

-

/GOK/

    Z powodu niesprzyjającej aury - 
sobotni (18 lipca) koncert grupy Glass 
Ballerina w Paniówkach odbył się 
z niemal godzinnym opóźnieniem i nie 
w plenerze tylko w salkach parafial-
nych. Kapryśna pogoda nie przeszko-
dziła publiczności. W sali zgromadziło 
się kilkadziesiąt osób.
    Rockowa grupa w składzie: Robert 
Kosiński - perkusja, Mariusz Rokito-
wski - bass, Mateusz Nocoń - wokal, 
gitara i Sebastian Kosiński - gitara, za-
grała świetny koncert - „Stwory, zmo-
ry, potwory” podobały się. Wydarze-
niu patronował GOK.

    W dniach 17-22 maja odbyła się 
ósma i ostatnia wymiana nauczycieli 
w ramach projektu Comenius, która 
miała miejsce w Anglii. Przypom-
nijmy, iż szkoła z Przyszowic realizuje 
projekt międzynarodowy w grupie 
takich krajów jak: Północna Irlandia, 
Anglia, Francja, Hiszpania, Szwecja 
I Turcja. Nad całością przedsięwzięć 
w Polsce czuwa koordynator Anna 
Madeja - nauczycielka języka angiel-
skiego w ZSP w Przyszowicach.

    Każda wymiana jest wyjątkowa 
i wnosi wiele nowego w życie szkół. 
Wizyta w Anglii była tym bardziej 
szczególna, ponieważ razem z nauczy-
cielkami: Anną Madeją, Jolantą 
Nowak-Obczyńską i Agnieszką Ko-
wol, wyjechały 4 uczennice: Oliwia 
Adamczyk, Natalia Wolny (kl.IV), 
Anna Nawrat oraz Maja Karwowska 
(kl. VI). Angielska szkoła mieści się 
w malowniczej miejscowości Mordi-
ford, blisko Walii. To, co szczególnie 
rzucało się w oczy, to ilość zieleni, pa-
górki oraz przepiękne, małe domki. 
Niewątpliwie największą atrakcją wy-
jazdu do Anglii było pełne ucze-
stnictwo w zajęciach szkolnych oraz 
zakwaterowanie w domach angiel-
skich rodzin. Dziewczynki z Polski 
trafiły do wyjątkowych osób, gdzie 
oprócz podstawowej opieki doznały 
ogromu serdeczności i sympatii. One 
same również zasługują na pochwały, 
ponieważ zdały trudny egzamin z sa-
modzielności i znajomości języka. 
Były wyjątkowymi podopiecznymi, 
z których rodzice powinni być dumni.

    Wizyta w Anglii kończy dwuletni 
projekt, z którego pozostają w szkołach 
nie tylko pomoce dydaktyczne, lecz 
wiele doświadczeń i nowych kompe-
tencji. Nie można zapomnieć o grupie 
kilkudziesięciu nauczycieli, którzy po-
przez współpracę nawiązali wspaniałe 
znajomości, które kto wie, może 
w przyszłości zaowocują nowymi pro-
jektami.

/JM/

/ZSP w Przyszowicach/
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Systemy Ledowe: projektowanie, dostawa i montaż
nowoczesnego oświetlenia ledowego.
Centrum Obróbki CNC: oferujemy usługi
cięcia, frezowania, grawerowania. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

   Organizatorzy zadbali o to aby fe-
styn dożynkowy miał niebanalny, 
atrakcyjny przebieg. Wśród artystów, 
którzy swoimi występami uświetnią 
tegoroczną zabawę na plan pierwszy 
wysuwa się znany i lubiany aktor 
Andrzej Grabowski. Z pewnością 
najwięcej osób kojarzyć będzie postać 
pana Andrzeja z serialem „Świat we-
dług Kiepskich”, w którym gra jedną 
z głównych ról. 
    Natomiast wszyscy, którzy z senty-
mentem wspominają zarówno czasy 
jak i utwory takich wykonawców jak 
The Beatles czy Czerwone Gitary - 
z przyjemnością bawić się będą 

w rytm ich przebojów granych przez 
kolejną gwiazdę dożynek, zespół 
Chrząszcze.

   Na zakończenie wykonawca, które-
go lokalnej publiczności nie trzeba 
przedstawiać - pani Inga Papkala, 
która bawić będzie publiczność za-
równo żartobliwymi opowieściami jak 
i utworami śpiewanymi w towa-
rzystwie zespołu Twist Team T&T .

   Na zakończenie pełnego atrakcji 
dnia przewidziano pokaz ogni 
sztucznych.  
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/GOK/

/GOK/

   Wielkimi krokami zbliżamy się do 
zakończenia projektu „Wykadrowani - 
multimedialne warsztaty dla młodzie-
ży”, który od lutego br. roku prowadzi 
GOK w Gierałtowicach. W sierpniu re-
alizować będziemy ostatnie zadania, 
czyli plener fotograficzny w urokliwej 
Pszczynie oraz warsztaty dziennikar-
skie.

    Uczestników projektu, ich rodziny 
i znajomych oraz wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy do wzięcia 
udziału w uroczystym zakończeniu, 
które odbędzie się 30 sierpnia br. 
o godz. 15.00 w GOK w Gierałtowi-
cach. Będzie to czas na podsumowanie 

efektów półrocznej pracy i okazja do 
podziwiania najciekawszych zdjęć 
„Wykadrowanych” oraz spotu rekla-
mowego, który powstał w czasie zajęć 
filmowych.

    Projekt „Wykadrowani - multime-
dialne warsztaty dla młodzieży” dofi-
nansowany jest w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności „Równać Szanse 2014”. Jego 
głównym celem jest wspieranie zain-
teresowań artystycznych, fotorepor-
terskich, filmowych młodzieży z te-
renu gminy Gierałtowice.

Więcej szczegółów w kolejnym nume-
rze „Wieści”

    Ponad sześćdziesiąt osób wzięło 
udział w zorganizowanym przez miej-
scowy Gminny Ośrodek Kultury raj-
dzie rowerowym jaki odbył się w so-
botę 18 lipca. Pogoda dopisała, humory 
również. Przed wyjazdem w trasę rajdu 
rowerzystów pożegnali: wójt gminy 
Joachim Bargiel oraz przewodniczący 
Rady Gminy Józef Buchczyk.

    Trasa wycieczki nie była ani długa 
ani zbyt trudna ze względu na to, że 
uczestnikami były również dzieci. 
Osiemnaście kilometrów podzielono 
na dwie części. Pierwszy etap miał 
swoje zakończenie w okolicy leśni-
czówki w Dębieńsku. W istniejącym 
tam miejscu postojowym rowerzyści 
odpoczęli w cieniu i nieco się po-
krzepili. 
Warto w tym momencie dodać, że po 
wielu latach użytkowania konstrukcja 
tamtejszej wiaty wymaga małego re-

montu, który będzie możliwy dzięki 
życzliwości Urzędu Gminy w Gierałto-
wicach.

    Druga część trasy biegła z leśni-
czówki do miejsca postojowego w Be-
kszy. Jedną z atrakcji tej części były 
odwiedziny kapliczki św. Huberta. Na 
miejscu wszystkim uczestnikom wrę-
czono okolicznościowe certyfikaty. 
Tradycyjnie na zakończenie rajdu było 
pieczenie kiełbasy nad ogniskiem. 
Trzeba jednak przyznać, że przy tych 
okolicznościach pogodowych - w palą-
cych promieniach lipcowego słońca - 
pieczenie kiełbasy jest zajęciem wyma-
gającym wyjątkowej determinacji. 
    Najeży jeszcze wspomnieć, że nad 
zabezpieczeniem rajdu oraz całością 
spraw logistycznych niezawodnie 
czuwali członkowie Klubu „Stokrotka” 
z Gierałtowic.

/-/

Wernisaż

    27 czerwca w GOK w Gierałto-
wicach odbył się wernisaż wystawy 
prac plastycznych dzieci uczęszczają-
cych na Warsztaty Artystyczne. 
    W wydarzeniu uczestniczyli młodzi 
plastycy GOK, ich rodziny i znajomi.
    W ramach warsztatów prowadzone 
są dwie grupy: „Da Vinci” dla dzieci 
w wieku 4-8 lat i „Picasso” od II kl. SP 
do gimnazjum. Uczestnicy Warsztatów 
zgłębiają m.in. tajniki malarstwa, ry-
sunku, rzeźby, grafiki i witrażu. Kolej-
ny rok pracy artystycznej zaczynamy 
już we wrześniu. Zapisy już trwają!

foto: Klaudia Zawadzka



Juniorzy Jedności wygrali ligę

    Dużym sukcesem zakończył się udział 
juniorów Jedności 32 Przyszowice w li-
dze piłki nożnej podokręgu Zabrze (se-
zon 2014/15), którą pewnie wygrali. 
W 26 meczach Jedność zdobyła 60 pkt. 
Podopieczni Mateusza Labuska zaimpo-
nowali skutecznością, strzelając w całym 
sezonie 114 bramek przy 45 straconych.

    Miejsca II i III w ligowej tabeli zajęli: 
Burza Borowa Wieś i Czarni Pyskowice,  

po 52 pkt. Miejsce VIII (35 pkt.) zdobyli  
juniorzy Gwiazdy Chudów.

   Wygrana dała Jedności prawo gry 
w II lidze śląskiej juniorów. Ostatecznie 
jednak zarząd klubu postanowił, że zawo-
dnicy ci wzmocnią rezerwy seniorów Je-
dności i w nadchodzącym sezonie wystą-
pią w kl. A. Nowym trenerem rezerw 
Jedności został Mateusz Labusek. 

    Zmarł Ginter Hawlicki - długoletni 
działacz LKS Tempo Paniówki, z którym 
związany był całym sercem.
  Pan Ginter był bodaj najbardziej 
rozpoznawalną twarzą klubu z Pa-
niówek. Cały swój wolny czas poświęcał 
wychowaniu młodych piłkarzy i spra-
wom miejscowej piłki nożnej. Do końca 
działał z pasją. 
   Jego pogrzeb odbył się 11 lipca, 
w Paniówkach.  

   W sobotę, 27 czerwca, na obiekcie 
Gwiazdy spotkali się weterani piłki 
nożnej aby rozegrać tradycyjny 
Turniej im. Piotra Kanclerza.

    W tegorocznej edycji uczestniczyły 
cztery drużyny. Grano systemem pucha-
rowym. W pierwszym meczu Gwiazda 
Chudów pokonała drużynę Orła Palo-
wice 3:2 - co zapewniło jej udział w finale 
imprezy. W drugiej parze lepsi okazali się 
reprezentanci Związku Zawodowego 
Górników w Polsce KWK Makoszowy, 
którzy pokonali 4:0 reprezentację Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca (ŚCCS) 
z Zabrza. 

    Finał wygrała Gwiazda, pokonując 2:1 
związkowców z KWK Makoszowy. 
W meczu o III miejsce, pomiędzy ŚCCS 
z Zabrza a Orłem Palowice, padło aż 10 
goli. Więcej bramek (7) strzelili piłkarze 
ŚCCS i to oni cieszyli się z III miejsca.

    Wszystkie drużyny otrzymały puchary 
i pamiątkowe dyplomy - wręczali je Piotr 
Rychlewski - dyrektor GOK oraz radna 
Mirosława Bałuszyńska. Organizatora-
mi Turnieju byli: LKS Gwiazda Chudów, 
Opel Kanclerz i GOK w Gierałtowicach.

  Turnieje oldbojów zazwyczaj łączą 
w sobie elementy rywalizacji sportowej 
i spotkania towarzyskiego. Podobnie było 
w Chudowie, gdzie była okazja do odno-
wienia dawnych piłkarskich przyjaźni.

    Losowanie par skojarzyło w I rundzie 
Gwiazdę Chudów i Orła Stanica oraz 
Carbo Gliwice i Jedność Przyszowice. Ry-
walizację w pierwszej parze wygrała 
Gwiazda 3:1, dzięki bramkom zdobytym 
przez Jakuba Wilczka (1) i Tomasza 
Szołtyska (2). Z drugiej pary zwycięsko 
wyszło Carbo, pokonując Jedność 1:0, 
tym samym gliwiczanie zagrali o I miejsce 
z chudowską Gwiazdą.

    Finał turnieju w regulaminowym czasie 
zakończył się bezbramkowym remisem. 
O wygranej zadecydowały karne. Lepiej 

strzelała je Gwiazda, która ostateczne 
pokonała Carbo 5:4. Najlepszym zawo-
dnikiem i strzelcem turnieju został repre-

zentant Gwiazdy, Jakub Wilczek. Rywa-
lizację o III miejsce wygrał Orzeł Stanica 
pokonując 1:0 Jedność Przyszowice.

Juniorzy Gwiazdy Chudów prowadzeni przez trenera Jarosława Czapelkę - pierwszy z prawej.

Mistrzowski skład juniorów Jedności

/JM/

/JM/

/JM/

Oldboje Gwiazdy



W trakcie mistrzostw roze-
granych w Grudziądzu - 
11-19 lipca, Krzysztof 

Żeno stoczył znakomite pojedynki, 
dwukrotnie wygrywając przed cza-
sem.

    Nastolatek z Gardy Gierałtowice 
(waga papierowa - 48 kg) już w I run-
dzie wygrał walkę ćwierćfinałową, 
pokonując przez TKO (nokaut te-
chniczny) Adriana Bakalarza z Olim-
pu Szczecin.

   Siłę pięści Krzysztofa dotkliwie 
odczuł także Piotr Bekacz z Energe-
tyka Lubin w walce półfinałowej. 
Półfinał Żeny z Bekaczem trwał nie-
spełna II rundy. Zwyciężył Żeno 
przez TKO i tym samy awansował 
do finału Mistrzostw Polski.

    

    W walce o złoto, Krzysztof skrzy-
żował rękawice z Danielem Piotro-
wskim (KSW Włocławek). Pierwsze 
dwie rundy toczyły się pod dyktando 
naszego boksera. - Przed III rundą 
odczuwałem już mocno trudy tur- 
nieju. Lewa ręka zaczęła opadać - to 
sygnał zmęczenia - wyjaśnia Krzy-
sztof - zmotywowała mnie obecność 
trenera klubowego, Adama Spiechy, 
który przyjechał na finał do Gru-
dziądza. Wykrzesałem z siebie resztkę 
sił w III rundzie, wygrałem poje-
dynek 2:1 i  zdobyłem złoto 
Mistrzostw Polski. Bardzo się cieszę 
i dziękuję trenerowi Spiesze i pre-
zesowi klubu, Adamowi Firlitowi, za 
wsparcie, kolegom z drużyny za do-
pingowanie mnie na zawodach oraz 

za to, że wspólnie wywalczyliśmy 
II miejsce w rywalizacji klubowej 
Mistrzostw Polski. 

Krzysztof otrzymał również Puchar 
dla najmłodszego finalisty MP, 

ufundowany przez starostę grudzią-
dzkiego, Edmunda Korgola.

    O występie pozostałych reprezen-
tantów Gardy - w materiale poniżej. 

Złoty medal Krzysztofa 
Żeny to nie jedyne trofe-
um jakie pięściarze 

Gardy przywieźli z Mistrzostw 
Polski w Grudziądzu. Świetnie 
spisali się jako zespół - zdobywa-
jąc w klasyfikacji punktowej 
miano drużynowych wice-
mistrzów Polski.

    Garda zdobyła 27 punktów, tyle 
samo co najlepsza w Polsce w tej 
klasyfikacji drużyna UKS Boxing 
Team Chojnice - o kolejności miejsc 
zdecydowała punktacja pomocnicza.  
Na zespołowy sukces Gardy zapraco-
wali: Krzysztof Żeno - waga papie-
rowa 48 kg, Dawid Nowok - waga 
kogucia 54 kg, Remigiusz Skoczyń-
ski - waga lekka 60 kg, Tomasz 
Otworowski - waga półśrednia 
66 kg, Marcin Trybalski waga śre-
dnia 75 kg i Aron Nocoń - waga pół-
ciężka 80 kg. 

    Czterech spośród pięciu reprezen-
tantów Gardy wygrało I rundę MP 
i dotarło do ćwierćfinałów: Remi-
giusz Skoczyński pokonał 2-1 Ka-
mila Myszkę z Beniaminka Starogard 
Gdański, Tomasz Otworowski wy-
grał w pierwszej rundzie przez TKO 
z Jakubem Panasiukiem z KS 
Wiktoria Sianów, Marcin Trybalski 
.  

zwycięż 2-1 Mateusza Przybyłę ze 
Sparty Złotów i Aron Nocoń po-
konał Sebastiana Grubeckiego z Po-
morzanina Toruń. Natomiast Dawid 
Nowok przegrał pierwsza walkę 0-3 
z Przemysławem Dworzańskim 
z Wałbrzycha. Tym samym w ćwierć-
finałach wystąpiło pięciu bokserów 
Gardy - Żeno rozpoczął mistrzostwa 
od ćwierćfinału i jako jedyny z klubu 
awansował, pokonując w I rundzie 
przez TKO Adriana Bakalarza 
z Olimpu Szczecin. 
    

    W ćwierćfinale Skoczyński uległ 
2-1 Patrykowi Wysockiemu z Boxing 
Team Wałcz, Otworowski przegrał 
z Mariuszem Piekarskiem Start Wło-
cławek 2-1, Trybalski przegrał z Da-

mianem Rybarczykiem BKS Skor-
pion Szczecin 3-0, natomiast Nocoń 
przegrał przez TKO w 2 rundzie z Pa-
trykiem Wardynem z KS Boxing 
Team Chojnice.
    W mistrzostwach rywalizowało 
161 zawodników z 86 klubów, wyło-
nionych w eliminacjach 15 okręgów.

    Z występu swoich podopiecznych 
zadowolenia nie kryli działacze 
klubu - Wynikiem z Grudziądza (dru-
żynowe wicemistrzostwo Polski) po-
nownie podnieśliśmy sobie poprze-
czkę. W ubiegłym roku na MP 
młodzików w Poznaniu zajęliśmy III 
miejsce drużynowo. Jest postęp i to 
cieszy - mówi prezes klubu Adam 
Firlit.

Foto: Jerzy Miszczyk

/JM/

Na Mistrzostwa Polski w Grudziądzu zakwalifi-
kowało się sześciu bokserów Gardy, to o dwóch 
zawodników więcej niż na ubiegłoroczne mis-
trzostwa w Poznaniu. 

Od lewej: prezes Gardy Adam Firlit i trener 
Adam Spiecha z pucharem za zdobycie II miej-
sca w punktacji klubowej Mistrzostw Polski 
w Grudziądzu.

/JM/

    Michał Pietras z Chudowa dwu-
krotnie stanął na podium Otwartych 
Mistrzostw Polski Służb Munduro-
wych w Kickboxingu, które roze-
grano pod koniec czerwca br. w Rze-
szowie.
   W formule Kick-Light pokonał 
Jarosława Góreckiego z Torunia 
i Grzegorza Janusa z Krakowa. W fi-
nale przegrał walkę o złoty medal 
z Szymonem Bajorem z Torunia i tym 
samym zdobył srebro MP. W Poin - 
Fighting, w pierwszej walce Pietras 
ponownie pokonał Jarosława Górec-
kiego, w walce o finał wygrał z Kry-
stianem Rogozińskim z Woli Korze-
niowej a w finale uległ Krystianowi 
Matyszczykowi.  
    Michał Pietras jest nie tylko zawo-
dnikiem ale również trenerem w Gar-
dzie Gierałtowice. /-/

Krzysztof Żeno - rocznik 2000.
Mistrz Polski kadetów w boksie -
Grudziądz 2015, brązowy medalista 
Mistrzostw Polski młodzików w 
boksie - Poznań 2014.
Klub - Garda Gierałtowice. 
Trener - Adam Spiecha.

    Krzysztof Żeno mieszka w Ornon-
towicach, gdzie uczy się w miejsco-
wym gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich. Bokserem chciał zostać już 
od dziecka. Wpływ na to miał jego 

ojciec, który potrafił pięknie opowia-
dać o boksie. Opowieści te robiły na 
kilkuletnim Krzysiu tak duże wraże-
nie, że już wtedy postanowił pójść 
śladami Kuleja, Kasprzyka i Gołoty.
 

    Marzenia z dzieciństwa realizuje 
od dwóch lat w Gardzie - klubie bo-
kserskim z Gierałtowic, gdzie trenuje 
pod okiem świetnego szkoleniowca, 
Adama Spiechy. Do najwierniejszych 
kibiców Krzysztofa należy jego star-
sza siostra, Natalia.


