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Przewodniczący 
Rady Gminy 
Józef Buchczyk                              

Jubileusz powrotu pod strażackie 
sztandary, jak i okazałe urodziny 
orkiestry, świętowano już od 

niedzielnego poranka. O godz. 9.30 
w kościele pw. św. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach odprawiono mszę 
św. w intencji Orkiestry Dętej OSP 
Przyszowice. Nabożeństwu przewo-
dził ks. proboszcz Adam Niedziela. 
W tej samej świątyni o godz. 15.00 
odbył się koncert pieśni kościelnej i 
sakralnej w wykonaniu Jubilatów 
i zaproszonych muzyków. Na za-
kończenie dnia, o godz. 17.00, w re-
mizie OSP rozpoczęło się uroczyste 
spotkanie z gośćmi i przyjaciółmi 
Orkiestry.  

    - To dzięki Państwu istniejemy, bo 
mamy dla kogo grać. Mamy nadzieję, 
że muzyką sprawiamy Państwu przy-
jemność - Tymi słowami Maciej Gór-
ka, przedstawiciel młodego pokolenia 
przyszowickiej orkiestry, powitał pu-
bliczność przybyłą na Koncert Jubile-
uszowy. Poprowadził go Wojciech 
Miczka. W programie znalazło się 
szesnaście utworów. Orkiestra pod ba-

tutą Mirosława Hajduka, wzmocnio-
na instrumentalistami z Ostropy i Cho-
rzowa, wykonała m.in.: Ave Verum 
Mozarta (śpiew: Danuta Gemander), 
Va Pensiero z opery Nabucco Verdie-
go, Sanctus F. Schuberta (śpiew: 
Alicja Śmietańska-Nowakowska, 
Danuta Gemander, Wojciech Micz-
ka oraz Szymon Musioł). 

    W finale koncertu zabrzmiało rado-
sne Alleluja z oratorium Mesjasz Ha-
endla. Utwór ten wywołał duży entu-
zjazm - publiczność powstała z miejsc 
i gorącymi brawami zmusiła orkiestrę 
do bisu. Po koncercie odbył się prze-
marsz orkiestry z kościoła do remizy.

Dokończenie na str. 6

Trybuna przed zamkiem - przejazd Tomasza Gryca z Warszawy - zwycięzcy rajdu w kat. 
Gość. Gryc z pilotem Kuśnierzem zdobyli również Nagrodę Wójta Gminy Gierałtowice 
dla najszybszej załogi na Odcinku Specjalnym Zamek Chudów. 

   17 kwietnia w Zabrzu odbyły się uro-
czystości jubileuszowe z okazji 110-
lecia działalności Kopalni Makoszo-
wy. W godzinach przedpołudniowych 
na cechowni kopalni oraz przed pom-
nikiem upamiętniającym poległych 

górników, złożono wiązanki kwiatów 
i wieńce. O godz. 11.00, w kościele na 
osiedlu Janek, mszę św. w intencji 
górników i ich rodzin odprawił biskup 
Jan Kopiec.

Dokończenie na str. 7

/W imieniu organizatorów - Janina Rożek 
Koło Związku Górnośląskiego/

   Koło Związku Górnośląskiego 
w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Gierałtowicach i Sto-
warzyszenie Porada zaplanowały 
w maju i czerwcu br. obchody tej 
rocznicy. I tak 9 maja (poniedziałek) 
o godz. 19.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy odbędzie się prelekcja prof. dr 
hab. Macieja Fica z Uniwersytetu Ślą-
skiego pt: „Powstania Śląskie i Ple-
biscyt z perspektywy 95 lat”.           

    Zaplanowane są dwa wyjazdy do 
muzeów: 24 maja (wtorek) do Muze-
um Śląskiego w Katowicach i 2 czer-
wca (czwartek) do Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach. Nato-
miast w sobotę 18 czerwca spotkamy 
się na pikniku pod lasem (Gierałto-
wice-Beksza) aby pośpiewać po-
wstańcze pieśniczki. Pani Aleksandra 
Piekara z ZSP w Gierałtowicach przy-
gotowuje młodzież do konkursu wie-
dzy pt. „Jesteś z tej Ziemi i dla tej 
Ziemi” oraz konkursu plastycznego 
pt. „Śladami Korfantego”.             

    Wszystkich chętnych niezależnie od 
wieku zapraszamy na wykład 9 maja 
i na piknik przy ognisku 18 czerwca. 
Mamy też wolne miejsca na wyjazdy 
do muzeów. Można się zgłaszać do Ja-
niny Rożek (tel. 607 980 201). W tym 
okresie będziemy też pamiętać o kwia-
tach i zniczach pod pomnikami po-
wstańców śląskich i na mogiłach po-
wstańczych. Projekt ten realizujemy 
dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Gminy.              
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Jesteśmy z tej Ziemi 
i dla tej Ziemi

Foto: Jerzy Miszczyk
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7 maja 2016 r. - sobota

9 maja 2016 r. - poniedziałek

21 maja 2016 r. - sobota

24 maja 2016 r. - wtorek

14 maja 2016 r. - sobota

14 maja 2016 r. - sobota

Godz. 16.00 - Park Joanny w Paniów-
kach. Siódmy Festyn Rodzinny Pa-
niówki. 
W programie m.in.: Występ zespołu 
NEW FOR YOU, zabawa taneczna, 
wesołe miasteczko dla dzieci. Bufet 
będzie obficie zaopatrzony.

Godz. 19.00 - Sala sesyjna Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach.
Prelekcja prof. dr hab. Macieja Fica 
z Uniwersytetu Śląskiego 
pt: „Powstania Śląskie i Plebiscyt 
z perspektywy 95 lat”. 

Godz. 15.30 - 19.00 - Szkoła w Gie-
rałtowicach.
Piknik rodzinny na który zapraszają: 
Rada Rodziców, nauczyciele i 
uczniowie ZSP w Gierałtowicach.

Koło Związku Górnośląskiego w Gie-
rałtowicach zaprasza na wyjazd do 
Muzeum Śląskiego w Katowicach - 
24 maja oraz do Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach - 
wyjazd 2 czerwca. 

Stadion w Przyszowicach.
Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy 
o Puchar Bursego.

Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Organizator - Klub Abstynentów 
Stokrotka.

    W trakcie ponad dwugodzinnego 
posiedzenia, Rada Gminy rozpatrzyła 
i podjęła 11 uchwał. Cztery z nich do-
tyczyły wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej dla Powiatu Gli-
wickiego na realizację następujących 
zadań: a) zabudowa znaku aktywnego 
D-6 na konstrukcji, w rejonie dwóch 
przejść dla pieszych przy ul. Zabrskiej 
w Paniówkach - droga powiatowa Nr 
2909S, b) budowy chodnika w obrębie 
skrzyżowania ulic Zabrskiej i Topolo-
wej w Chudowie, c) rozwój zaplecza 
aktywnej turystyki rowerowej dla mie-
szkańców zachodniej części Subregio-
nu Centralnego, d) pokrycie kosztów 
zarządzania infrastrukturą powstałą 
w ramach projektu: „PIAP-y dla mie-
szkańców ziemi gliwickiej”. Uchwały 
te podjęto jednogłośnie.

    Kolejny pakiet czterech uchwał 
dotyczył przystąpienia do sporządza-
nia „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego” - dla obszaru 
poszczególnych sołectw naszej gminy. 
Uchwały te Rada podjęła większością 
głosów.

    Radni przyjęli również pozostałe 
uchwały w sprawach: a) nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy Gierałtowice (na rok 2017) 
środków na fundusz sołecki, b) przy-
jęcia do realizacji: „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie gminy Gie-

rałtowice”, c) przystąpienia gminy 
Gierałtowice do Stowarzyszenia Gmin 
Polska Sieć Energie Cités. Stowarzy-
szenie to jest pozarządową organizacją 
non-profit. Od roku 1994 działa na 
rzecz kształtowania lokalnej polityki 
energetycznej i ochrony klimatu. Pro-
muje poprawę efektywności energety-
cznej i wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych. Obecnie należy do 
niego 39 gmin.

Uchwały

Z prac komisji stałych RG

Informacje wójta gminy 

    W okresie międzysesyjnym odbyło 
się kilka posiedzeń komisji stałych 
Rady Gminy. Sprawozdania z ich dzia-
łalności złożyli przewodniczący po-
szczególnych komisji, m.in. radny 
Artur Tomiczek. Kierowana przez 
niego Komisja Górnictwa zajmowała 
się tematyką szkód górniczych. Z in-
formacji przekazanych komisji przez 
kopalnie wynika, że najwięcej wnio-
sków o naprawę szkód górniczych 
wpłynęło do KWK Sośnica-Mako-
szowy. W 2014 roku - 527 wniosków 
o naprawę szkód na terenie gminy 
Gierałtowice. Do realizacji kopalnia 
przyjęła 418 wniosków, z czego 365 
spraw załatwiła a realizację 53 prze-
niosła na rok następny. W 2015 r. do 
kopalni wpłynęło 377 wniosków. Zre-
alizowano 408 wniosków - w liczbie 
tej zawarte są realizacje przeniesione 
na rok 2015 z lat ubiegłych.
Radny podkreślił, że mieszkańcy skar-
żą się na brak informacji ze strony ko-
palni o terminie naprawy szkód. Poin-
formował również, że Komisja Gór-
nictwa wystąpiła do wszystkich ko-
palń fedrujących pod naszą gminą 

o udostępnienie bardziej precyzyjnych 
informacji dotyczących naprawy 
szkód, m.in. ile spraw, w których 
wnioski złożono w 2014 roku, nie 
zostało jeszcze zrealizowanych oraz 
ile wniosków z roku 2015 zostało już 
rozpatrzonych i kiedy zostaną zreali-
zowane.

    W trakcie sesji wójt Joachim Bar-
giel poinformował Radę o złożeniu 
wniosku o dofinansowanie budowy 
ośrodka zdrowia w Przyszowicach ze 
środków UE, z transzy przypadającej 
na lata 2014-2020. Kolejne informacje 
dotyczyły m.in.: spotkania w Urzędzie 
Gminy z przedstawicielami Minister-
stwa Środowiska, w którym ucze-
stniczyli samorządowcy z Gliwic i Za-
brza. Rozmawiano o możliwościach 
pozyskania środków finansowych na 
realizację zadań zawartych w proje-
kcie „Plany Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym” oraz zadań wynikają-
cych z „Ekspertyzy dotyczącej możli-
wych do przeprowadzenia działań 
hydrotechnicznych, mających na celu 
ochronę przed powodzią terenów po-
łożonych przy granicy gminy Gie-
rałtowice i Zabrza oraz w dalszym bie-
gu Kłodnicy, terenów należących do 
Gliwic”.
Wójt poinformował także o wyróż-
nieniu Urzędu Gminy Gierałtowice za 
edukację samorządową. Zostało ono 
przyznane przez Fundację im. Wale-
riana Pańki. 

    Od 5 kwietnia do końca czerwca 
potrwa głosowanie internatów, które 
wyłoni 16 lokalizacji, po jednej z ka-
żdego województwa.           
Do konkursu zakwalifikowała się lo-
kalizacja z terenu naszej gminy - Park 
Joanny w Paniówkach.

    Zgodnie z regulaminem konkursu, 
internauci mogą każdego dnia trwania 
głosowania oddać 1 głos na wybraną 
przez siebie lokalizację za pośredni-
ctwem strony internetowej:

. 
W zwycięskich lokalizacjach powsta-
ną siłownie składające się z dziewięciu 
urządzeń, m.in. wioślarza, roweru, 
biegacza i orbitreka.

   Gorąco zachęcamy Państwa do zaan-
gażowania i systematycznego odda-
wania głosów na lokalizację z terenu 
naszej gminy!

.

www.nestleporusza.pl

/Źródło: B. Mryka/

/Opr. JM, źródło: materiały RG Gierałtowice/

    Zmiany objęły znaczną część dzia-
łek ewidencyjnych w w/w obrębach. 
Wystarczy zauważyć, iż do gminy Gie-
rałtowice, w związku z wpływem 
zmian geodezyjnych na podstawy opo-
datkowania, wpłynęło ponad cztery ty-
siące zmian. Dla właścicieli działek 
ewidencyjnych na których zaistniały 
zmiany w wielu przypadkach niezro-
zumiałe jest, że takie zmiany mogły zo-
stać przeprowadzone bez ich zgody, 

czy przynajmniej zgody wójta gminy.             

   Dokonane zmiany mają dla właści-
cieli działek ewidencyjnych znaczenie 
z różnych powodów, z których jednym 
z istotniejszych jest wpływ zmian na 
wysokość podatków lokalnych. Zmia-
ny mogły jednak zostać dokonane 
tylko na tych działkach ewidencyj-
nych dla których stan w ewidencji 
gruntów odbiegał od faktycznego 
sposobu użytkowania działek. Nieje-
dnokrotnie spotkać się można na przy-
kład z klasyfikacją gruntów pod bu-
dynkami jako użytki rolne, pomimo 
istnienia tych budynków od wielu lat 
i użytkowaniem gruntów na cele mie-
szkaniowe, a nie rolnicze. Zapisy te są 
niewątpliwie błędne i wymagają aktua-
lizacji danych ewidencji gruntów i bu-
dynków. 

    Do zgodności danych ujawnionych 
w ewidencji gruntów i budynków ze 
stanem faktycznym, doprowadzić  

.

może właściciel błędnie określonej 
działki, zlecając uprawnionemu geo-
decie aktualizację danych, co jednak 
wiążę się z ponoszeniem kosztów zle-
cenia robót geodezyjnych i bez prze-
prowadzenia postępowania admini-
stracyjnego nie ma możliwości przy-
muszenia właściciela do dokonania 
zmiany. Takiej aktualizacji, w ramach 
okresowej modernizacji, powinien do-
konać starosta prowadzący ewidencję 
gruntów. 

    Jak wynika z przepisów rozporzą-
dzenia w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków, starosta zapewnia prze-
prowadzenie okresowych weryfika-
cji danych ewidencyjnych ze stanem 
faktycznym w terenie, w każdym 
obrębie geodezyjnym, co najmniej 
raz na 15 lat, obejmując nią cały 
obszar obrębu. Niezgodności stwie-
rdzone w wyniku weryfikacji podlega-
ją usunięciu w drodze modernizacji 

Dokończenie na str. 4

W sprawie rezerwacji miejsc na wy-
jazdy proszę zgłaszać się do pani 
Janiny Rożek, tel. 607  980  201.
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    W minionym roku gmina Gierał-
towice zakończyła budowę najwię-
kszej inwestycji w swojej historii - ka-
nalizacja i oczyszczalnia ścieków wy-
budowane zostały za ponad 107,4 mln 
zł netto. Na cel ten gmina pozyskała 
dofinansowanie przekraczające 50% 
kosztów, w tym około 55 mln zł z Unii 
Europejskiej. Budowę realizowało 
gminne Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej. O jej zakończeniu 
i podsumowaniu projektu, pisaliśmy 
obszernie w poprzednim wydaniu 
„Wieści”.

    Jednak inwestycje roku 2015, to nie 
tylko kanalizacja. Na zadania realizo-
wane przez Referat Inwestycji 
i Szkód Górniczych, gmina wydała 
ponad 5,65 mln zł. Najwięcej, blisko 
2,24 mln zł, przeznaczono na inwesty-
cje w Paniówkach. W Gierałtowicach 
zainwestowano ponad 1,9 mln zł, 
w Przyszowicach niecałe 1,09 mln zł. 

    W 2015 r. zakończono rozbudowę 
gminnego przedszkola w Paniówkach. 
Na cel ten wydano ponad 2,235 mln zł.

   W ramach inwestycji wybudowano 
nowy segment przedszkola, mieszczą-
cy m.in.: trzy sale zajęć, zaplecze sani-
tarne, hol wielofunkcyjny oraz taras na 
dachu nowego obiektu. Gruntownie 
zmodernizowano kotłownię - kotły

 węglowe zastąpiono gazowymi. Przed 
obiektem wybudowano parking dla 
21 samochodów, powstały nowe cho-
dniki i tereny zielone. 

    Trwa budowa ośrodka zdrowia 
w Przyszowicach. W 2015 r. powstał 
budynek w stanie surowym, zamknię-
tym z częścią instalacji wewnętrznych. 
Wykonano również odwierty dla pomp 
ciepła. Na inwestycję tą w minionym 
roku gmina wydała blisko 1,09 mln zł. 
Termin zakończenia budowy zaplano-
wano na 30 czerwca br. 

    Zadanie obejmowało wykonanie 
drogi z betonu asfaltowego o długości 
1001 m i szerokości 6 m, chodnika le-
wostronnego o szer. 1,5 m z kostki be-
tonowej, zjazdów na posesje oraz ka-
nalizacji deszczowej wraz z przyłą-
czami. Prace zakończono w listopadzie  
ubiegłego roku. Łączny koszt przebu-
dowy wyniósł ponad 1,84 mln zł. Na 
inwestycję tą gmina uzyskała 893 tys. 
zł dofinansowania z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 
oraz 305 tys. zł od KWK Knurów-
Szczygłowice, w ramach reperacji 
szkód górniczych.

    Na bieżące remonty i utrzymanie 
dróg gminnych w 2015 r. wydano 
blisko 372 tys. zł. Z puli tej wykonano 
m.in. utwardzenie nawierzchni ulic: 
Powstańców Śl. i Ogrodowej w Pa-
niówkach, Stawowej w Przyszowicach 
i przedłużenie ul. Piontka w Gierałto-
wicach oraz wyremontowano nawierz-
chnię ul. Brzezina w Chudowie i Gie-
rałtowicach. Przeprowadzono również 
drobne remonty na drogach gminnych 
- w zależności od potrzeb, uzupełniono 
oznakowania dróg, itp.

Naukowcy z PAN 
obradowali w Paniówkach

    Blisko pięćdziesięciu profesorów 
i doktorów przyjechało 15 kwietnia do 
Paniówek, aby wziąć udział w 154. Ze-
braniu Naukowym Komisji Energetyki, 
które zorganizował Oddział Polskiej 
Akademii Nauk w Katowicach.

   Obradowano w sali hotelu Biały 
Dom w Paniówkach. Posiedzenie 
otworzyli profesorowie: Andrzej Zię-
bik i Marcin Szega. Wygłoszono 
kilka referatów dotyczących ener-
getyki. W tak dużej grupie naukowców 
nie obyło się bez dyskusji, miejscami 
burzliwej, na temat alternatywnych 
źródeł energii i ich opłacalności.

    Temat związany z kierunkami go-
spodarki energetycznej w małych gmi-
nach przybliżyli: dr inż. Marcin 
Liszka oraz wójt gminy Gierałtowice, 
dr inż. Joachim Bargiel. Wójt gminy 
zapoznał także szacowne grono z in-
westycjami na terenie gminy Gierałto-
wice. Celowi temu służył m.in. objazd 
studyjny po wybranych obiektach - 
oczyszczalnia ścieków, ośrodek zdro-
wia w Przyszowicach w budowie oraz 
gminna strefa przemysłowa - Synergy 
Park. /JM//Źródło: UG Gierałtowice, opr. JM/

/Źródło: OPS Gierałtowice, opr. JM/

    - Aktualnie w OPS w Gierałtowi-
cach zostało złożonych 646 wniosków 
z czego około 200, to wnioski złożone 
drogą elektroniczną, tj. przez konto 
bankowe  - poinformowała nas 
Agnieszka Kałuża - kierowniczka 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

    Osoby, które jeszcze nie złożyły 
wniosku o świadczenie wychowaw-

cze, mogą to zrobić drogą elektro-
niczną, tj.: bankowość elektroniczna, 
epuap, empatia, PUE ZUS, bądź 
osobiście w siedzibie OPS w Gierał-
towicach, przy ul. Powstańców Ślą-
skich 1, po wcześniejszym zapisaniu 
się na dogodny dzień i godzinę pod 
numerem telefonu: 32/ 301 15 28.
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Foto: TMP

    W 2015 roku zakończyła się reali-
zacja projektu budowy kanalizacji sa-
nitarnej w gminie Gierałtowice. Wię-
kszość nieruchomości z terenu naszej 
gminy została podłączona do kanali-
zacji sanitarnej. W gminie są jednak 
w dalszym ciągu rejony, gdzie budowa 
sieci kanalizacyjnej była dotychczas 
technicznie lub ekonomicznie nieuza-
sadniona. W związku z tym przypo-
minamy, iż zgodnie z obowiązującymi 
przepisami właściciele takich nieru-
chomości mają obowiązek gromadzić 
powstające na terenie ich nierucho-
mości nieczystości ciekłe w szczelnym 
zbiorniku bezodpływowym lub wypo-
sażyć nieruchomość w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, spe-
łniającą wymagania odpowiednich 
przepisów prawa (w szczególności 
w zakresie procedury wykonania oraz 
jakości ścieków oczyszczonych). 
Opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych powinno odbywać się z często-
tliwością wynikającą z pojemności 
zbiornika i ilości zużywanej wody 
w gospodarstwie domowym, zape-
wniającą niedopuszczenie do przepeł-
nienia zbiornika bądź wylewania na 
powierzchnię ziemi. Udokumentowa-
nie wykonywania wyżej przytoczo-
nych obowiązków następuje przez 
okazanie umowy i dowodów płacenia 
za takie usługi.               
    Organem sprawującym nadzór nad 
przestrzeganiem ww. obowiązków jest 
Wójt Gminy. W związku z tym Urząd 
Gminy Gierałtowice w najbliższym 
czasie, systematycznie będzie prze-
prowadzał kontrole nieruchomości do-
tyczące realizacji przez ich właścicieli 
obowiązków w zakresie wyposażenia 
w szczelne, bezodpływowe szambo 
bądź przydomową oczyszczalnię, od-
powiedniej częstotliwości ich opróż-
niania oraz posiadania i przechowy-
wania stosownych umów i rachunków. 

.

/Ref. OchronyŚrodowiska UG/

    Trudno pojąć, ale są jeszcze ludzie, 
którzy parki i tereny zielone traktują 
jak wysypisko śmieci. O tym, że nie są 
to pojedyncze osoby, świadczy ilość 
odpadów, którą usunięto z przyszo-
wickiego parku, 2 kwietnia br.

    Park oraz tereny wokół pałacu 
Raczków postanowili posprzątać 
członkowie Rady Sołeckiej Przyszo-
wic, sołtys oraz radni z tej miejsco-

wości. - Pracowaliśmy kilka godzin. 
W sumie zebraliśmy 25 worków śmieci 
i sporą kolekcję opon samochodowych 
- poinformował nas sołtys Andrzej 
Gawlik. 

    Na terenie parku pozostały jeszcze 
dwa powalone słupy energetyczne. 
O ich usunięcie apelował sołtys Ga-
wlik w trakcie XXII sesji Rady Gminy. 

ewidencji na podstawie sporządzonej 
i przyjętej do państwowego zasobu ge-
odezyjnego dokumentacji geodezyjnej.                

   Ogłoszenie Starosty Gliwickiego 
o projekcie operatu opisowo-kartogra-
ficznego Wójt Gminy Gierałtowice 
wywiesił na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Gierałtowice w okresie od 
08.10.2015 r. do 23.10.2015 r. Ponadto 
na stronie internetowej BIP Urzędu 
Gminy w dniu 03.11.2015r. z własnej 
inicjatywy wójt gminy poinformował 
mieszkańców sołectw Paniówki i Przy-
szowice o możliwości zgłaszania 
swoich uwag do starosty oraz przeka-
zał informację o operacie sołtysom Pa-
niówek i Przyszowic.

   Wobec wątpliwości, co do zgodności 
z prawem przeprowadzonej przez sta-
rostę modernizacji ewidencji gruntów, 
wyżej wskazane regulacje prawne je-
dnoznacznie potwierdzają prawo, 
a nawet obowiązek starosty, który na 
mocy ustawy Prawo geodezyjne i Kar-
tograficzne, prowadzi ewidencję grun-
tów do modernizacji danych nią obję-

.

tych, w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności. Na działania starosty wpły-
wu nie mógł mieć ani wójt gminy, ani 
właściciele poszczególnych nierucho-
mości, gdyż to geodeta działający na 
zlecenie starosty stwierdzał, czy stan 
faktyczny odpowiada stanowi w ewi-
dencji gruntów, a w przypadku niezgo-
dności miał za zadanie ustalenie stanu 
faktycznego i odniesienie go do regu-
lacji prawnych. Wszystkie te działania 
nie wykluczają natomiast zaistnienia 
wśród tak dużej ilości zmian pomyłek, 
które starosta po przeprowadzeniu 
czynności wyjaśniających, koryguje. 
W przypadku, gdy właściciel działki 
nie zgadza się z dokonaną w ewidencji 
gruntów zmianą, powinien w tej spra-
wie udać się do Starostwa Powiato-
wego w Gliwicach przy ul. Zygmun-
ta Starego 17, do Referatu Ewidencji 
Gruntów i Budynków, gdzie uzyska 
wyjaśnienia, co było powodem wpro-
wadzonych zmian oraz, czy istnieje 
możliwość ich skorygowania.

/Ref. Podatków i Opłat UG/

Dokończenie ze str. 2

/JM, źródło: A. Gawlik/

    Uroczystość odbyła się 15 kwietnia 
w budynku miejscowej szkoły. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz 
gminy Gierałtowice, na czele z wójtem 
Joachimem Bargielem i przewodni-
czącym Rady Gminy Józefem Buch-
czykiem. Obecni byli reprezentanci 
kościoła, oświaty, Rady i Urzędu Gmi-
ny, organizacji pozarządowych oraz 
społeczności szkolnej z Gierałtowic. 
Zebrani odśpiewali hymn państwowy, 
co podkreśliło wyjątkowo uroczysty 
charakter spotkania.

    Program obchodów wypełniły wy-
darzenia o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym. Była premiera filmu do-
kumentalnego, zrealizowanego przez 
uczniów gimnazjum w Gierałtowicach 
oraz nauczyciela historii, Stefana Du-
dę. Dokument opowiada o historii 
chrześcijaństwa w Polsce. Dużo miej-
sca poświęcono w nim Opactwu w Ru-
dach Raciborskich i kościołowi w Gie-
rałtowicach.
W trakcie uroczystości otwarto wy-
stawę IPN, pt. „Za Marksem bez Boga. 
Laicyzacja życia społecznego w Pol-
sce Ludowej w latach 1945-1989”. 
Wykład inauguracyjny wygłosiła 
współautorka wystawy - Monika Bor-
tlik-Dźwierzyńska z katowickiego 
oddziału Instytutu. Poza wystawą IPN 
można było także podziwiać zdjęcia 
obiektów sakralnych z Gierałtowic, 
wykonane przez uczniów. 

    

    Dorota Jęchorek, wicedyrektor ZSP 
w Gierałtowicach, podziękowała 
uczniom i nauczycielom za zorganizo-
wanie uroczystości - bez waszej pracy 

i zaangażowania, zorganizowanie dzi-
siejszych obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, byłoby nie możliwe - 
podkreśliła.

    Oprawę artystyczną zapewnił występ dziecięcego zespołu wokalno-instrumentalnego 
Uskrzydleni, pod kierownictwem Patryka Grzegorzycy - gimnazjalisty z Gierałtowic.
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   Tegoroczny jubileuszowy konkurs 

niejako unaocznił prawdziwość słów 

Robina Lakoffa, że „język posługuje 

się nami w nie mniejszym stopniu, 

niż my posługujemy się językiem”. 

Kiedy w głowach organizatorów pię-

tnaście lat temu powstał pomysł na 

dyktando gminne, nikt nawet nie przy-

puszczał, że będzie ich aż tyle. 

Oczywiście nie byłoby to możliwe, 

gdyby nie przychylność mentorki, pro-

fesor Krzyżyk, bezinteresownie anga-

żującej się we wsparcie zmagań języ-

kowych uczniów gminy Gierałtowice, 

której konkurs zawdzięcza swoją 

jakość i rangę.                  

    

.
.

 .
.

    Z racji tego, iż konkurs doczekał się 

swojej jubileuszowej - piętnastej edy-

cji, zmodyfikowano nieco formułę i do 

udziału zaproszono również uczniów 

gimnazjów. Uczestnicy, jak na jubile-

uszowy konkurs przystało, trochę 

wspominali dawne czasy wraz z boha-

terką dyktanda - Honoratą. Nie zabra-

kło również wzruszeń, tym razem po 

stronie organizatorów i opiekunów 

finalistów. Zachwyty literackie boha-

terki trwożliwie prowadziły pióra fina-

listów płatając przy okazji figle-migle 

tym, co dawali się ponieść emocjom 

Honoraty, rozrzewnionej wspomnie-

niami babcinej biblioteki.            

   Kiedy wzruszenia i ekscytacje lite-
rackie Honoraty przygasły, jury wyło-
niło laureatów, którzy nie dali 
się zwieść ortograficznym hockom- 
klockom i twardo stąpając po ziemi, 
A właściwie, pragmatycznie prowa-
dząc pióra po papierze popełnili naj-
mniej błędów.               

.
.

.
.

  Laur zwycięstwa przypadł:  
Tomaszowi Bylicy oraz Patrycji Lis 
z Przyszowic, drugie miejsce zdobyły 
- Anna Szołtysek z Paniówek i Jo-
lanta Hajduk z Przyszowic, zaś 
trzecie zajęli - Marcin Matera oraz 
Dawid Piotrowski z Gierałtowic. 
Nagrodami obdarowano nie tylko 

.

mistrzów, ale również, dzięki hojności 
Rad Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego z Paniówek, wszy-
stkich finalistów jubileuszowej edy-
cji.                 

.

.

/Barbara Pytlarska/

Organizatorzy i uczestnicy - w pierwszym rzędzie: profesor Danuta Krzyżyk z laureatami.

     Spotkanie z muzyką sakralną rozpo-
częła Orkiestra Dęta z Przyszowic. 
W dalszej kolejności wystąpiły połą-
czone chóry Bel Canto z Chudowa 
i Cecylia z Paniówek, którymi dyrygo-
wały na zmianę Beata Stawowy oraz 
Barbara Jałowiecka-Cempura. Nastę-
pnie chór Słowik z Przyszowic pod 
batutą Henryka Mandrysza. Chór Sko-
wronek z Gierałtowic, pod dyrekcją 
Beaty Stawowy, wykonał utwór patro-
na imprezy „Omni Die Dic Marie” oraz 
kompozycję współczesnego artysty 
Norberta Blachy „Pater Noster”. 
A także „Ave Verum” z akompania-
mentem Mirosława Marcola. Część 
artystyczną zakończyła również 
orkiestra OSP z Przyszowic.

Wszyscy muzycy włożyli ogrom pracy 
w przygotowania do koncertu, by zape-
wnić popołudnie pełne wrażeń i emo-
cji oraz jak najwyższy poziom wyko-
nania.

    W podziękowaniu za udział każdy 
z dyrygentów otrzymał czerwoną róże 
i okolicznościowy dyplom, które wrę-
czali wójt Joachim Bargiel i dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierał-
towicach Piotr Rychlewski. Proboszcz 
Marek Sówka osobiście również wy-
raził wdzięczność chórom i orkiestrze 
za występ. Konferansjerem koncertu 
była Gabriela Więcko, organizatorami 
chór Skowronek, Gmina Gierałtowice, 
GOK oraz parafia Gierałtowice.

/MM-B/

Chór Skowronek z Gierałtowic
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    Spośród trzydziestu wykonawców 
(solistów i zespołów muzycznych) 
jurorzy (Mirosława Sander, Angeli-
ka Mosiężna-Rutkowska oraz Karo-
lina Warzeszko) wyłonili ośmiu lau-
reatów, którzy zmierzą się w konkursie 
głównym już 12 czerwca na scenie 
Śląskich Godów Gminy Gierałtowice.

    - Większość uczestników eliminacji 
zaprezentowała spore już umiejętności 
wokalne. Poziom eliminacji był wysoki 
- podkreślili jurorzy. W imieniu orga-
nizatorów (GOK w Gierałtowicach) 
i jurorów, dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział i przygotowa-
nie się do konkursu.

Laureaci eliminacji:
1. Kategoria: Szkoła Podstawowa
Justyna Szulim - MSP Nr 4 w Knuro-
wie, Monika Matera - ZSP w Gierał-
towicach, „Fantastyczna siódemka” 
- ZSP w Przyszowicach, Julia Sołtys - 
ZSP w Gierałtowicach.

2. Kategoria: Gimnazjum
Barbara Benson - ZSP w Paniów-
kach, Patryk Grzegorzyca - ZSP 
w Gierałtowicach, Szymon Piontek - 
ZSP w Paniówkach, Marta Szołtysek 
- ZSP w Paniówkach. Gratulujemy! 

Eliminacje do Konkursu Piosenki Klang

/Źródło: GOK/

dchodzą tylko 
n a  c h w i l ę ,  Opozostawia-

jąc za sobą pustkę, 
której niczym nie da 
się już wypełnić. Nie 
jest bowiem prawdą, 
ż e  w s z y s t k i c h  
i wszystko da się 
zastąpić... 

Są ludzie których życie, sposób 
patrzenia na świat, powinno służyć 
jako swoista wykładnia naszego 
postępowania. Naszym obowiązkiem 
jest przekazywanie ich życiorysów, 
A także ich pracy, służby i postępo-
wania, tym, którzy już niebawem 
przyjdą po nas.

   20 kwietnia na przyszowickim cmen-
tarzu parafialnym odbył się pogrzeb 
Jolanty Krawiec. W ostatniej drodze 
towarzyszyły jej tłumy mieszkańców 
gminy Gierałtowice i okolicznych 
miejscowości. 

    Pani Jolanta Krawiec była wicepre-
zesem Towarzystwa Miłośników Przy-
szowic, pedagogiem, pasjonatką lokal-
nej historii. Współtworzyła wiele pu-
blikacji książkowych dotyczących hi-
storii Śląska i jej kochanej miejsco-
wości - Przyszowic. Była jedną z tych 
osób, które przed sobą zawsze stawiają 
interesy osób trzecich. ,,Wymagała od 
siebie więcej, aniżeli inni od niej 
wymagali”. Nigdy nie odmawiała po-
mocy, bez względu na porę. Pora 
kontaktu zawsze była dla niej 
odpowiednia - nigdy za późno ani za 
wcześnie, zawsze w sam raz. Bo ktoś 
właśnie oczekiwał od Niej pomocy.
Bez jej życzliwości, poświęcenia i bez-
interesownej współpracy, nigdy nie 
powstałby żaden artykuł o mieszkań-
cach Przyszowic - ludziach którzy 
swoją postawą, zasłużyli sobie na 
pamięć.
Puste krzesło na sali zebrań, portret 
opleciony czarną wstążką, kronika w 
której ktoś zamieści kilka znaczących 
zdań. To nie koniec, a początek rea-
lizacji tych wszystkich planów i marzeń 
które miała, a teraz naszym zadaniem 
jest wprowadzać je w życie. Dzięki 
temu, jak dawniej zasiądzie na SWOIM 
miejscu, ożyje twarz na czarno białym 
portrecie - bo pamięć i szacunek a także 
miłość mają to do siebie, że trwają, są 
wyryte w naszych sercach. 
Zasłużona dla gminy Gierałtowice, dla 
Śląska, dla nas. - Cześć Jej pamięci.

    W imieniu redakcji portalu ,,się 
myśli”, ,,3 obieg” a także naszych 
,,Wieści Gminy Gierałtowice” oraz 
,,Śląskiego Kuriera Wnet”, a także 
portalu ,,iKnurów” pragnę złożyć 
szczere wyrazy współczucia rodzinie, 
bliskim, członkom Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Przyszowic.

                                /Tadeusz Puchałka/

Foto: arch. 
K. Augustyniak 

   Gala podsumowująca III edycję 
konkursu odbyła się 8 kwietnia w Bia-
łymstoku. Jego celem było pogłębienie 
i utrwalenie wiedzy historycznej mło-
dego pokolenia Polaków o jednym 
z najważniejszych wydarzeń w ponad 
tysiącletniej historii Polski - decyzji 
Mieszka I o przyjęciu chrztu w 966 r.               

   Konkurs skierowany był do uczniów 
wszystkich etapów edukacyjnych. 
Każdy z uczestników miał szeroki 
wybór środków, aby zaprezentować 
swoją wiedzę historyczną w kate-
goriach: praca plastyczna, prezentacja 

.

kolaż zdjęć, test wiedzy. 
    11 stycznia 2016 r. odbył się test 
wiedzy (etap szkolny). Do finałowego 
testu wiedzy dostali się uczniowie 
Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach - 
Katarzyna Adamczyk i Mateusz 
Dembia, którzy uzyskali bardzo dobry 
wynik. Test został przeprowadzony 
z wykorzystaniem platformy e-
learningowej Moodle. Warto zazna-
czyć, że prace plastyczne Katarzyny 
Adamczyk i Dominika Adamczyk 
zakwalifikowano do wystawy, którą 

multimedialna, film, album, folder, 
Finałowej w Zespole Szkół Budo-
wlano-Geodezyjnych w Białymstoku. 
Szkoła ta była organizatorem konkursu  
Przedsięwzięciu patronowali m.in.: 
Marszałek Województwa Podlaskiego, 
Prezydent Miasta Białegostoku, Muze-
um Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie, Instytut Pamięci Narodo-
wej w Białymstoku. W konkursie 
wzięło udział 1392 uczniów ze 112 
szkół reprezentujących wszystkie 
poziomy edukacyjne.

można było zwiedzać podczas Gali 

A. Piekara – ZSP w Gierałtowicach

Dokończenie ze str. 1

   O godz. 17.00 w remizie OSP 
w Przyszowicach odbyło się uroczyste 
podsumowanie jubileuszu a jednocze-
śnie spotkanie z zaproszonymi go-
śćmi, sympatykami i przyjaciółmi 
orkiestry. 

    Słów uznania nie szczędził jubila-
tom wójt gminy Joachim Bargiel, 
który gratulował im świetnego kon-
certu i doboru repertuaru. Na ręce 
dyrygenta, Mirosława Hajduka, 
przekazał także okolicznościową 
statuetkę. Z kolei Mirosław Hajduk 
dziękował Henrykowi Mandryszo-
wi, pierwszemu dyrygentowi (w latach 
2006-2011) obecnej orkiestry, podkre-
ślając jego olbrzymi wkład w jej rea-
ktywowanie pod sztandarem przyszo-
wickiej OSP. 

    W trakcie spotkania nawiązano do 
historii orkiestry z Przyszowic. Za datę 
rozpoczęcia jej działalności uznano 
rok 1894. Bowiem z tego okresu po-
chodzą pierwsze informacje prasowe 
o orkiestrze z Przyszowic, wydruko-
wane na łamach „Katolika” - czaso-
pisma wydawanego w języku polskim, 
w latach 1861-1931. Strażacka orkie-
stra dęta została utworzona w Przyszo-
wicach w latach dwudziestych minio-
nego wieku. Jej działalność trwa do 
czasów współczesnych, choć wystę-
powała pod różnymi szyldami. W roku 
2006 ponownie wróciła do Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Od tego czasu 
dynamicznie się rozwija, poszerza 
skład i urozmaica repertuar. Jej atutem 
jest młodość. Uczniowie, studenci 
i osoby rozpoczynające dopiero do-
rosłe życie, stanowią większa część 
obecnego składu orkiestry.
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    Nagrody III i II stopnia (od 200 do 500 
zł) otrzymało w sumie 36 sportowców 
reprezentujących pięć dyscyplin spor-
towych. Najliczniejszą grupą byli 
pływacy - 19 osób, w tym 16, to za-
wodnicy LKS Jedność 32 Przyszowice. 
Nagrody powędrowały także do 8 bo-
kserów KS Garda Gierałtowice, 5 zawo-
dników UKS Eugen Knurów - uprawia-
jących wyciskanie sztangi oraz do 3 pił-
karzy i 1 judoki. 

    Laureaci odebrali nagrody z rąk w wój-
ta Joachima Bargiela oraz przewodniczą-
cego RG Józefa Buchczyka. Uroczystość 
zorganizował Urząd Gminy w Gierałto-
wicach, we współpracy z miejscowym 
ZSP. Oprawę artystyczną zapewniły wy-
darzeniu dzieci z ZSP w Gierałtowicach, 
prezentując publiczności teatrzyk kukieł-
kowy oraz układy taneczne. Zarówno 
sportowców jak i małych aktorów 
nagrodzono na gali gorącymi brawami.  

Nagrody II stopnia przyznano za miejsca 
od 1 do 6, zajęte przez zawodników na 
Mistrzostwach bądź Pucharze Polski. 
Kryteria te spełnili: Natalia Dreja, Ja-
dwiga Gieniusz, Agnieszka Pałka z UKS 
„EUGEN” Knurów (wyciskanie sztangi), 
Katarzyna Durczyńska KS Górnik Radlin 
- pływanie, Mateusz Wuzik, Tomasz 
Otworowski, Dawid Nowok, Remigiusz 
Skoczyński, Michał Pietras oraz Aron 
Nocoń - Garda Gierałtowice - boks.

    W uroczystościach jubileuszowych 
uczestniczyli przedstawiciele załogi ko-
palni na czele z dyrektorem Zygmuntem 
Mielcarkiem. Obecni byli przedstawi-
ciele rządu i Sejmu, m.in. odpowiedzialny 
za górnictwo wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszewski oraz posłanka 
Barbara Dziuk. Władze Zabrza repre-
zentowała prezydent Małgorzata  
Mańka-Szulik, gminę Gierałtowice - 
wójt Joachim Bargiel i przewodniczący 
RG Józef Buchczyk. Obchodom jubil-
euszu towarzyszyły występy Górniczej 
Orkiestry Dętej KWK Makoszowy pod 
batuta Henryka Mandrysza. 

    1 kwietnia 1906 roku, niedaleko 
miejscowości Makoszowy, uruchomiono 
Zakład Górniczy - Szyb Zero. Datę tę 
przyjmuje się za dzień powstania kopalni 
Makoszowy. Kopalnia nazywała się 
wówczas Delbrück a jej właścicielem był 
Skarb Pruski.
 

   Po III powstaniu śląskim, Makoszowy 
i Kończyce (w 1923 r.) przyznano Polsce. 
Kopalnia pozostała w rękach niemieckich, 
co nie przeszkodziło aby pracowali w niej 
górnicy z terenów Polski. Brama kopalni 
zaczęła wtedy pełnić funkcję przejścia 
granicznego. 

   Zakończenie II wojny światowej spo-
wodowało zmianę właściciela - kopalnię 

przejęło państwo polskie. Nadano jej 
nazwę Makoszowy. W 1952 r. wydobyła 
ponad 2 mln ton węgla. Zakład stale 
modernizowano i rozwijano. Okres naj-
większej prosperity przypadł na trudne 
lata osiemdziesiąte. W roku 1982 padł 
rekord wydobycia Makoszów - 4 810 770 
ton węgla.

    Wiele wskaźników techniczno-ekono-
micznych stawiało Makoszowy na po-
czątku XXI wieku w gronie najlepszych 
polskich kopalń. W 2003 r. kopalnia 
została włączona do Kompanii Węglowej, 
dwa lata później połączono ją z kopalnią 
Sośnica. Zabieg ten miał obniżyć koszty 
wydobycia oraz wpłynąć na pełniejsze 
wykorzystanie zakładu przeróbki mecha-
nicznej węgla kopalni Sośnica. Jednak 
fuzja kopalń nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów. Brak konsekwencji we wdra-
żaniu założonych działań oraz zwię-
kszające się straty kopalni Sośnica-
Makoszowy spowodowały, że w 2015 r., 
Zarząd Kompanii Węglowej rozdzielił 
zakłady górnicze, a Kopalnię Makoszowy 
przekazał do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. 

    - Obecnie kopalnia funkcjonuje w opar-
ciu o zatwierdzony plan naprawczy na lata 
2015-2020. Jego realizacja daje podstawy 
do osiągnięcia założonych celów, aby 
kopalnia stała się obiektem zaintereso-
wania inwestorów - wyjaśnia dyrektor 
KWK Makoszowy, Zygmunt Mielcarek - 
Jesteśmy w stanie wydobywać węgiel po 

210 zł za tonę. Jeśli chodzi o koszty, to już 
możemy konkurować z najlepszymi kopal-
niami. Osiągnięcie progu rentowności 
(6000 ton na dobę) przy zatrudnieniu 1400 
ludzi, nie jest dla nas problemem. Problem 
jest sprzedaż węgla. Niestety, po przeka-
zaniu nas do SRK umowy na sprzedaż 
węgla pozostały w Kompanii Węglowej. 
Wcześniej dostarczaliśmy węgiel do ener-
getyki, m.in.: do elektrowni Dolna Odra 
i Opole oraz do Grupy Energetycznej 
Taurona. Teraz nie mamy szans na większe 
kontrakty.

    - Jest szansa dla kopalni, ale to zależy od 
decyzji polityków - mówi Andrzej 
Chwiluk, przewodniczący ZZG w Polsce 
na kopalni Makoszowy. - Bez sprzedaży na 
odpowiednim poziomie nie przetrwamy - 
dodaje Eugeniusz Kuchta, przewodni-
czący ZRG kopalni.

    Operatywne zasoby złoża węgla na 
terenie kopalni szacowane są na 57,3 mln 
ton. W marcu br. kopalnia rozpoczęła 
eksploatacje nowej ściany, która zapewni 
w 2016 r. wydobycie na poziomie ponad 
1,1 mln ton. Aktualnie kopalnia zatrudnia 
ok. 150 mieszkańców naszej gminy.

Dokończenie ze str. 1
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    Trasa Rajdu Mikołowsko-Żorskie-
go, rozgrywanego w ramach Samo-
chodowych Rajdowych Mistrzostw 
Śląska, po raz pierwszy prowadziła 
przez tereny naszej gminy. Jeden z od-
cinków specjalnych, OS liczący 5,62 
km, rozgrywany był przy zamku 
w Chudowie. Pomimo pochmurnej 
pogody, kibiców nie zabrakło. Najwię-
ksza ich grupa zgromadziła się przy 
zamku. Wśród nich obecny był Maciej 
Wisławski - mistrz Europy, pilot 
Krzysztofa Hołowczyca.   

    Jak informują organizatorzy - Auto-
mobilklub Ziemi Tyskiej - walka w ca-
łym rajdzie trwała do ostatnich me-
trów. Ostatecznie klasyfikację gene-
ralną wygrali Tomasz Sztwiertnia 
z pilotem Krzysztofem Pietruszką na 
Citroenie Saxo. Drugie miejsce przy-
padło Damianowi Kostce i Pawłowi 
Pochroniowi (Honda Civic). Do zwy-
cięzcy stracili zaledwie 4,3 s. Na naj-
niższym stopniu podium stanęli Ma-
riusz Preś i Maciej Krzysik (BMW 
318 IS) ze stratą 17,7 s. 

    W klasyfikacji Gość wygrał Tomasz 
Gryc z Warszawy z pilotem Micha-
łem Kuśnierzem. Gryc to mistrz Pol-
ski z 2014 r. w klasie 3. W rajdzie 
Mikołowsko-Żorskim wygrał wszy-
stkie Odcinki Specjalne.
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Foto: J. Miszczyk

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.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

    2 kwietnia w Lędzinach na Krajo-
wym Zjeździe Delegatów wybrano 
nowe władze Polskiego Związku 
Skata Sportowego - prezesa i jedena-
stoosobowy Zarząd. 

    Prezesem, na kolejną kadencję, 
wybrany został Henryk Brzoska 
z Chemika Siemianowice. Natomiast 
do Zarządu Głównego wybrano aż 
dwóch działaczy skata z naszej gminy 
- Tadueusza Żogałę i Janusza Pa-
pkalę, reprezentujących LKS Jedność 
32 Przyszowice. 

    - To duży sukces organizacyjny 
naszego klubu - podkreślił Tadeusz 
Żogała - ponieważ w 32-letniej historii 
PZSkat jeszcze się nie zdarzyło aby do 
Zarządu Głównego weszło dwóch 
przedstawicieli z jednego klubu. 
Należy dodać, że Tadusza Żogałę 
wybrano do Zarządu Głównego już 
trzeci raz z rzędu (kadencja trwa 
4 lata), natomiast Janusza Papkalę, po 
raz pierwszy. 

     Czarkowski (waga ciężka) wygrał 
na Mistrzostwach Polski trzy walki, 
w czwartej - pojedynku finałowym - 
skrzyżował rękawice z reprezentan-
tem Młodzieżowej Kadry Narodo-
wej, zawodnikiem Orkanu Gorzów 
Wielkopolski, Kamilem Offmanem. 
Walkę wygrał Offman. Tym samym 
Wojciech Czarkowski zdobył tytuł 
Wicemistrza Polski ! Serdecznie 
Gratulujemy! /Źródło: GARDA/


