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Miesięcznik Mieszkańców

    24 lipca, w gorące niedzielne popo-
łudnie, pod chudowski zamek przybyła 
kilkusetosobowa grupa młodych piel-
grzymów aby wspólną zabawą przy 
muzyce oraz modlitwą podsumować 
swój pięciodniowy pobyt w parafiach 
dekanatu knurowskiego. W gronie tym 
obecni byli m.in.: Filipińczycy, Taj-
landczycy, Amerykanie. Z nacji euro-
pejskich, poza Polakami, najliczniej-
szą grupą byli Włosi. 

    Międzynarodowe towarzystwo oraz 
licznych gości powitali przedstawi-
ciele organizatorów spotkania, m.in.: 
Joachim Bargiel - wójt gminy Gierał-
towice, ks. Piotr Larysz - koordynator 
ŚDM w dekanacie knurowskim, Piotr 
Rychlewski - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 
poseł Andrzej Sośnierz od lat zwią-
zany z Fundacją Zamek Chudów oraz 
Bogusław Łożyński, jeden z głów-
nych sponsorów. Później królowała już 
tylko zabawa, momentami bardzo 
spontaniczna, wypełniona improwizo-
wanymi występami przed sceną - bry-
lowali w tym znani z temperamentu 
Włosi i młodzież z dalekiej Azji. 

    Świetnie bawiono się również przy 
muzyce wykonawców zaproszonych 
do Chudowa. Na scenie pod zamkiem 
wystąpili: rockowa grupa Glass Bal-
lerina z Paniówek, Romuald Arda-
nowski, Agata Żyła z Jacki Quartet 

Band oraz gwiazda wieczoru - Ga-
briela Gąsior z zespołem Holy Noiz.  

    Spotkanie pod zamkiem zakończono 
wspólną modlitwą. Po niej, tajlandzki 
biskup Silvio Siripong Charatsi po-
błogosławił zebranym. Około 22.00 
pielgrzymi udali się do swoich kwater, 
korzystając ze specjalnej linii autobu-
sowej, by już następnego dnia wyru-
szyć do Krakowa na spotkanie 
z papieżem Franciszkiem.       

Informacje o ŚDM publikujemy 
również na stronie 4.

/JM/
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    Wójt Gminy Gierałtowice infor-
muje, iż od 1 sierpnia 2016 r. zaczyna 
obowiązywać uchwała Rada Gminy 
Gierałtowice nr XXVI/158/16 z dnia 
21 czerwca 2016 r. w sprawie zwol-
nienia w części z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy.
Zwolnienie dotyczy członków rodzin 
wielodzietnych w rozumieniu ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 785). 

  Właściciele nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, 
wśród których są członkowie rodziny 
wielodzietnej i ubiegający się o czę-
ściowe zwolnienie w opłacie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
zobowiązani są złożyć nowe dekla-
racje o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach. 

   Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz 
pod nr tel. 32  301 13 91.

/Ref. Ochrony Środowiska UG/

- 10 sierpnia - wyjazd na warsztaty 
edukacyjne w Przybynowie na Jurze, 
warsztaty „Co z tego będzie, gdy kura 
na grzędzie” a ponadto: mini zoo, park 
zabaw „Kraina marzeń dzieci”, 
muzeum wsi jurajskiej, ekspozycja 
maszyn rolniczych.
Odpłatność - 15 zł.

- 25 sierpnia - wyjazd do zabytkowej 
sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. 
W programie dla dzieci: wizyta 
w części podziemnej - program „Strefa 
kultury” a ponadto w części naziemnej 
zabawa z animatorem oraz „Bajtel 
gruba”.
Odpłatność - 10 zł.

Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeń-
stwo przy zapisach mają dzieci aktu-
alnie uczęszczające na zajęcia w świe-
tlicach GOK. Zapisy na wyjazdy pro-
wadzą poszczególne świetlice.

   30 sierpnia br. Koło Związku Górno-
śląskiego i Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach organizują wycie-
czkę do Opola, Brzegu i Małujowic. 

Osoby zainteresowane wyjazdem 
mogą się kontaktować z p. Janiną 
Rożek, tel. 607 980 201.

/GOK/

    630 dni - tyle upłynęło od przekaza-
nia placu pod budowę (21.10.2014 r.) 
do odbioru gotowego obiektu. Został 
on zaprojektowany przez pracownię 
OVO Grąbczewscy Architekci, a wy-
budowany przy ul. Polnej przez firmę 
GAZOPLAST z Tarnowskich Gór. 
Inwestycja ta kosztowała gminę nie-
spełna  3 mln zł. 

    

    Trzeba przyznać, że budynek robi 
wrażenie, zwłaszcza zaskakująco prze-
stronne poczekalnie, oddzielna dla 
dzieci i dorosłych, z osobnymi wejścia-
mi. - Duża przestrzeń ma zapewnić 
pacjentom komfort a także w naturalny 
sposób higienę użytkowania - podkre-
śla architekt Oskar Grąbczewski, pro-
jektant budynku. Na lekarzy i personel 
czeka osiem gabinetów a do dyspozy-
cji matek z dziećmi planowane jest 
udostępnienie specjalnego pokoju, 
tzw. „wózkowni”. Wszystko to rozlo-

2kowane jest na 555 m  powierzchni. 
3Kubatura budynku wynosi 3105 m . 

Dla wygody pacjentów wybudowano 
również parking na kilkadziesiąt samo-
chodów i drogę dojazdową, którą 
w przyszłości można będzie połączyć 
z ul. Powstańców.

    Budynek ośrodka jest przyjazny dla 
środowiska. To dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii pozyskiwa-
nia energii ze słońca i z wnętrza ziemi. - 
Do ogrzewania podłogowego zastoso-
wano pompę ciepła generującą moc 
34 kW. Energię tę pozyskuje się 
z 6 otworów wydrążonych pod budyn-
kiem na głębokość 100 m. Kolejne 
33 kW można uzyskać z instalacji foto-
woltaicznej, dysponującej panelami 

    Z informacji przekazanych przez 
Urząd Gminy w Gierałtowicach wy-
nika, że placówka zacznie przyjmo-
wać pacjentów we wrześniu. Do tego 
czasu będą m.in. załatwiane formal-
ności związane z uzyskaniem wszel-
kich zezwoleń na działalność służby 
zdrowia w tym budynku.  

Wstęgę nacina przewodniczący RG Józef Buchczyk.

2słonecznymi o powierzchni 400 m  - 
poinformował nas wójt gminy, 
dr inż. Joachim Bargiel.

    W centrum miejscowości (naprze-
ciw szkoły - wjazd od ul. Ks. Roboty) 
powstał parking z prawdziwego zda-

2rzenia. Obszerny - 2150 m , wyłożony 
kostką betonową, może jednocześnie 
pomieścić 60 samochodów osobo-
wych. Parkowanie ułatwiają dwie 75 
metrowe jezdnie manewrowe. Spraw-
dziliśmy - parkowanie tutaj, to przy-
jemność. 

    Parking z pewnością poprawi m.in. 
bezpieczeństwo i komfort w trakcie 
dowożenia i odbierania dzieci ze 
szkoły. Koszt jego budowy wyniósł 

ponad 302 tys. zł. Sfinansowany został 
z budżetu gminy Gierałtowice. Jego 
wykonawcą było przedsiębiorstwo 
Hydrobud z Chorzowa. 

    Przekazanie parkingu do użytku 
miało uroczysty charakter. Wstęgę na 
obiekcie przecinali m.in.: wójt Joa-
chim Bargiel, wicewójt Janusz Korus, 
przewodniczący RG Józef Buchczyk 
a także sołtys Gierałtowic Gerda Cza-
pelka, radni z tej miejscowości i przed-
stawiciele Urzędu Gminy. Nowy 
obiekt poświęcił proboszcz miejsco-
wej parafii, ks. Marek Sówka.   

/JM/

/JM/
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    Nadanie sztandaru odbyło się pod-
czas wojewódzkiego Święta Policji, 
które zorganizowane zostało 19 lipca 
w Gliwicach. Wziął w nim udział m.in. 
wojewoda śląski Jarosław Wieczo-
rek, a także komendant główny policji 
Jarosław Szymczyk. 

    Obchody Święta Policji rozpoczęły 
się mszą świętą w katedrze pw. św. 
apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 
 

Następnie odbył się przemarsz 
uczestników na plac Krakowski, gdzie 
miał miejsce uroczysty apel. Głównym 
programem uroczystości było nadanie 
sztandaru gliwickiemu garnizonowi 
Policji. - Sztandar to symbol honoru 
i męstwa. - mówił Marek Bajcer, ko-
mendant miejski policji w Gliwicach - 
Jest także symbolem łączności poli-
cjantów ze społeczeństwem.

    Podczas uroczystości można było 
także podziwiać pokaz musztry para-
dnej, defiladę oraz uroczyste wręcze-
nie orderów, odznaczeń i aktów miano-
wania na wyższe stopnie policyjne.

Fundatorzy sztandaru wbili w jego drzewce 
symboliczne złote gwoździe - w imieniu gminy 
Gierałtowice dokonał tego wójt Joachim Bargiel.
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/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

    Urząd Gminy Gierałtowice infor-
muje, iż na terenie gminy Gierałto-
wice, głównie wzdłuż całego koryta 
potoku Promna w Paniówkach oraz na 
jego dopływach, występują duże 
skupiska bardzo niebezpiecznej dla 
ludzi rośliny z gatunku barszcz Sosno-
wskiego.              
.

   Bezpośredni kontakt z tą rośliną po-
woduje zapalenie skóry, powstawanie 
pęcherzy, trudno gojące się rany i bli-
zny oraz zapalenie spojówek. Oprócz 
poparzeń skórnych, barszcz Sosnow-
skiego może powodować oparzenia 
dróg oddechowych, wymioty, bóle gło-
wy, nudności. Mając to na uwadze, 
należy zachować szczególną ostro-
żność w kontakcie z tą niebezpieczną 
rośliną.

.

    Wynik sprawił gierałtowickim stra-
żakom olbrzymią radość. - Poczuliśmy 
się docenieni przez mieszkańców Gie-
rałtowic i naszych sympatyków. Szkoła, 
Urząd Gminy a nawet ksiądz - wszyscy 
nam pomagali nam w tym prestiżowym 

    W plebiscycie wyłoniono również 
Superstrażaka województwa śląskie-
go. W kategorii strażaków ochotników 
został nim Sebastian Chrapek z OSP 
Hażlach (8088 głosów), natomiast 
Superstrażakiem wśród zawodowców 
został Robert Cacoń z KM PSP w Ru-
dzie Śląskiej (6531 głosów). Tytuł Su-
perjednostki Państwowej Straży Po-
żarnej w województwie śląskim zdo-
była Komenda Miejska PSP w Cho-
rzowie (18065 głosów).  

zwycięstwie - mówi Damian Slany, 
naczelnik jednostki OSP - w imieniu 
własnym a także prezesa Alfreda Kubi-
ckiego oraz druhen i druhów z OSP 
Gierałtowice, dziękuję serdecznie 
wszystkim osobom, które na nas gło-
sowały. 

/JM/

Jak głosować?
    Głos w plebiscycie można oddać 
wchodząc na stronę internetową 
„Dziennika Zachodniego” poprzez 
link: 

, bądź wysyłając SMS 
(2,46 PLN) na numer 72355 o treści: 
KGW.109 - będzie to głos oddany na 
KGW Gierałtowice lub KGW.76 - 
w tym wypadku zagłosujemy na KGW 
Przyszowice. Głosowanie trwa do 
17 sierpnia br. 

http://www.dziennikzachodni.pl/

plebiscyt/kgw

/Źródło UG Gierałtowice/

   Będzie można je wykonać w mam-
mobusie gliwickiego Centrum Onko-
logii w dniach 24-26 sierpnia br. przy 
Restauracji Szmaragdowa w Gierał-
towicach, ul. Ks. Roboty 69.      
24 i 25 sierpnia w godz.: 10.00 -17.00,
26 sierpnia w godz.: 8.30-15.30. 
Uwaga - nie ma potrzeby wcześniej-
szego zapisywania się na badanie. 
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty 
i zdjęcia z ostatniej mammografi. Bez-
płatne badanie przysługuje raz na 
2 lata.

.
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    W sumie we wszystkich naszych pa-
rafiach (od 20 do 25 lipca) mieszkało 
blisko 150 młodych pielgrzymów 
i przybyłych z nimi księży. Parafianie 
z Paniówek przyjęli 40 Włochów oraz 
4 Zambijczyków. W Chudowie zamie-
szkało 20 Włochów i 17 Filipińczy-
ków, w Przyszowicach 34 Filipińczy-
ków, w Gierałtowicach 29 Włochów. 
Wszyscy pielgrzymi mieli zapewnioną 
opiekę ze strony Parafialnych Centrów 
Obchodów ŚDM, w których pracowało 
wielu wspaniałych wolontariuszy - 
młodych mieszkańców naszej gminy.

    W obchody ŚDM zaangażowali się 
również gmina Gierałtowice i GOK 
w Gierałtowicach, którzy wspólnie 
z dekanatem knurowskim zorganizo-
wali dla młodzieży dużą imprezę ple-
nerową pod zamkiem w Chudowie - 
Informujemy o tym na stronie 1. Dla 
pielgrzymów gmina przygotowała 
także zestawy upominków związanych 
ze ŚDM.

Dni parafialne

    W czwartek (21 lipca) pielgrzymi 
uczestniczyli w wydarzeniach zapla-
nowanych przez parafie. Wspólnym 
ich elementem były nabożeństwa oraz 
sadzenie drzew upamiętniających po-
byt pielgrzymów - piękne platany klo-
nolistne ufundowane zostały przez 
gminę Gierałtowice i stanęły w każdej 
z naszych miejscowości.     

    W trakcie „Dni parafialnych” nie za-
brakło okazji do rozrywki. W Paniów-
kach, przy współudziale Rady Sołec-
kiej, zorganizowano festyn na którym 
mieszkańcy bawili się wspólnie z Wło-
chami z diecezji Oria. Przybysze z Ita-
lii bardzo chwalili sobie pobyt w na-

szym kraju. - Polska jest wspaniała 
i czarująca - ludzie tutaj są gościnni - 
wyznał 19-letni Giovanni, przyszły 
student uczelni ekonomicznej w Rzy-
mie - Uważam, że Polacy są bardziej 
religijni od Włochów - dodał. - Polską 
gościnność chwaliła również grupa Fi-
lipińczyków z diecezji Cubao koło Ma-
nilii - poinformowała nas Karolina 
Brożek, wolontariuszka z Przyszowic - 
Dla Filipińczyków właściwie wszystko 
u nas jest egzotyczne. Najbardziej za-
skoczeni byli tym, że w Polsce pije się 
wodę gazowaną - powiedziała z uśmie-
chem.

    Parafie w Chudowie i Przyszowi-
cach zorganizowały przy probo-
stwach pikniki dla swoich gości. Nato-
miast grupa z Gierałtowic odpoczy-
wała w Rudach Raciborskich, zwie-
dziła również kopalnię Guido i gierał-
towicki kościółek pw. św. Katarzyny 
stojący obecnie w Wielopolu. 

    W trakcie pięciodniowego pobytu 
pielgrzymi uczestniczyli w międzyna-
rodowych mszach zorganizowanych 
przez dekanat knurowski oraz archi-
diecezję katowicką. Wzięli również 

udział w wydarzeniu, które było dla 
nich olbrzymim przeżyciem - chodzi 
o wizytę w Muzeum Auschwitz-Birke-
nau. - Do Oświęcimia jechaliśmy w do-
brych humorach - relacjonuje Anna 
Bartnik, opiekunka grupy z Paniówek - 
w drodze powrotnej już tak nie było. 
Jedynie modliliśmy się w autobusie. 

    Poniedziałek (25 lipca) był dniem 
pożegnań. Pielgrzymi wyruszyli do 
Krakowa. Po drodze grupa z Paniówek 
odwiedziła jeszcze Jasną Górę.

/JM/
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Zwycięstwo w plebiscycie sprawiło 
wielu mieszkańcom i przyjaciołom 
Paniówek ogromną satysfakcję. 
W opinii wielu osób, głównym mo-
torem napędowym akcji głosowania - 
„na Paniówki” - był sołtys tej miejsco-
wości, Bogusław Mryka.

    Zaangażowanie i regularne głoso-
wanie sowicie się opłaciły. W nagrodę 
Nestle sfinansuje budowę „siłowni pod 
chmurką”. Powstanie ona w Parku 
Joanny w Paniówkach i będzie składać 
się z dziewięciu urządzeń, m.in.: wio-
ślarza, biegacza, roweru stacjonarne-
go i orbitreka. 

    Lato to dla Państwa czas inten-
sywnej pracy. Związane z nią zmę-
czenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, 
nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne 
w skutkach są zwłaszcza pochwycenia 
przez prasy i przyczepy do zbioru 
siana i słomy, przygniecenia przez 
przewrócone ciągniki czy maszyny 
rolnicze. Wielu wypadków można by 
uniknąć, przestrzegając zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym.

    Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby 
o właściwą organizację pracy w go-
spodarstwie rolnym. Proponuję, by 
przed zbiorami wykonali Państwo 
wszystkie niezbędne naprawy, re-
monty, regulację maszyn, urządzeń 
rolniczych oraz zakupili potrzebne 
środki do produkcji rolniczej. Dzięki 
temu, gdy przyjdą żniwa, nie będzie 
nadmiernego spiętrzenia prac, prze-
męczenia, pośpiechu i związanego 
z tym stresu.

    Nawet w nawale prac potrzebny jest 
czas na przerwę w pracy i wypoczynek 
do zregenerowania sił, a podczas upa-
łów ochrona przed przegrzaniem i pi-
cie dużej ilości wody. Nie przystę-
pujcie państwo do zajęć w gospodar-
stwie rolnym w złym stanie psycho-
fizycznym. Szczególnie rygorysty-
cznie trzeba przestrzegać tej zasady 
podczas pracy na wysokości, ze zwie-
rzętami, przy obsłudze maszyn rol-
niczych. Domownikom zlecajcie Pań-
stwo prace adekwatne do wieku, umie-
jętności i stanu zdrowia.

    O wzmożoną uwagę proszę podczas 
obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. 
Czynności te powinny być powierzane 

tylko osobom dorosłym, zdrowym, po-
siadającym wymagane kwalifikacje. 
W żadnym  przypadku  nie należy 
przystępować do napraw i regulacji 
maszyn rolniczych przy włączonym 
zasilaniu. W czasie transportu ładunki 
objętościowe muszą być zabezpieczo-
ne przed niekontrolowanym spada-
niem. Nie mogą na nich przebywać 
osoby. Podczas pracy w zespole należy 
ustalić sposoby porozumiewania się.

    Pamiętajcie Państwo również o sto-
sowaniu ubrań roboczych i obuwia na 
protektorowanej podeszwie, uszty-
wniającego staw skokowy, oraz środ-
ków ochrony osobistej, takich jak rę-
kawice, maski przeciwpyłowe, gogle 
i ochronniki słuchu. Konieczne jest za-
pewnienie z państwa strony stałej 
opieki osób dorosłych nad małymi 
dziećmi i wyznaczenie miejsca ich 
zabaw z dala od części produkcyjnej 
gospodarstwa.

    Latem okresowo pojawiają się su-
sze, należy wiec wyposażyć gospo-
darstwo w podstawowy sprzęt prze-
ciwpożarowy.

    Drodzy Rolnicy, przestrzeganie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa 
i higiena pracy znacząco obniży 
ryzyko groźnych dla zdrowia i życia 
wypadków.

    Apelując o rozwagę, życzę Państwu 
sprzyjającej pogody podczas zbiorów, 
dobrych plonów i bezwypadkowej 
pracy.

/Jacek Dubiński - prezes KRUZ/

/JM/

    We wtorek 21 czerwca odbył się 
w Chudowie XVI Gminny Przegląd 
Teatrzyków Szkolnych. Na scenie 
obok zamku mogliśmy zobaczyć 
następujące przedstawienia: teatrzyk 
kukiełkowy „O Tadku Niejadku, babci 
i dziadku” - zaprezentowany przez 
Szkołę Podstawową w Gierałtowicach. 
„Kosmiczną przygodę” - w wyko-
naniu Zespołu Szkół Specjalnych z Bo-
rowej Wsi. „Królewnę Śnieżkę i 7 kra-
snoludków” oraz „Ojca zalodzonych” 
wystawiła Szkoła Podstawowa w Pa-
niówkach. Również w dwóch przed-
stawieniach - „Na łące” oraz 
w „Kopciuszku”, wystąpili uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Przyszowi-
cach. Natomiast gospodarze prze-
glądu, Szkoła Podstawowa w Chu-
dowie, zaprezentowali bajkę „O królu, 
który chciał zostać dziadkiem”.

    Młodzi aktorzy byli gorąco okla-
skiwani przez swoich kolegów i kole-
żanki, nauczycieli, dyrektorów szkół, 
a także przez zaproszonych gości: Bar-
barę Mansfeld - kierowniczkę Ref. 
Edukacji i Zdrowia UG oraz Piotra Ry-
chlewskiego - dyrektora GOK w Gie-
rałtowicach. Otrzymali również pa-
miątkowe dyplomy uczestnictwa. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
pomysłodawczynią oraz główną 

organizatorką Przeglądu Teatrzyków 
jest Joanna Herok - nauczycielka SP 
w Chudowie. XVI edycja tej bardzo 
kulturalnej imprezy mogła dojść do 
skutku dzięki uprzejmości Bogusława 
Łożyńskiego, który na potrzeby spe-
ktakli udostępnił prywatny teren i sce-
nę przy zamku.

/-/
Joanna Herok z lewej oraz Stefania Michalska - dyrektor 
SP w Chudowie.

    Dla sprawdzenia gotowości admi-
nistracji państwowej do podjęcia 
takich działań zaplanowano, zgodnie 

.

z wydanymi w 2014 roku wytycznymi 
Ministra Obrony Narodowej dla mini-
strów i wojewodów do szkolenia obro-
nnego realizowanego w latach 2015 - 
2020, przeprowadzenie w terminie 7 - 
17 czerwca br. Regionalnego Ćwicze-
nia Obronnego 2016 (RĆO 2016).  
    Ćwiczenia tego rodzaju przeprowa-
dzane cykliczne od 2010 roku, są jedną 
z form szkolenia umożliwiającą przyg-
otowanie elementów systemu obro-
nnego państwa do działania podczas 
podwyższania gotowości obronnej 
i w czasie wojny. Obejmują one zasię-
giem do kilku województw oraz wy-
brane działy administracji rządowej, 
dobieranych w zależności od potrzeb 
i planowanej tematyki, w zakresie 
umożliwiającym pełną realizację przy-
jętych celów ćwiczenia.            
    

.

.
.

    W scenariuszu tegorocznego ćwi-
czenia regionalnego, poza zagadnie-
niami związanymi z typowym dzia-
łaniem administracji rządowej i samo-
rządowej podejmowanymi w wy-
ższych stanach gotowości obronnej 
państwa, przewidziano m.in. kwestie 
dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz 
reagowanie na zagrożenia hybrydowe 
w sytuacji agresji podprogowej.      

   Podobnie jak w poprzednich latach, 
również tegoroczne ćwiczenie regio-
nalne zostało zsynchronizowane z pro-
wadzonym w tym samym czasie, 
w wymiarze sojuszniczym, ćwicze-
niem z wojskami pk. ANAKONDA-
2016. Ma to zapewnić jak największy 
stopień realizmu w zakresie określania 
wzajemnych potrzeb i ograniczeń po-
między administracją publiczną a si-    

.
.

łami zbrojnymi, wynikających z wy-
mogów prowadzonej operacji.        

    W związku z tym, poza wytypowa-
nymi do uczestnictwa w ćwiczeniu wo-
jewództwami: lubuskie, dolnośląskie, 
opolskie, śląskie (wytypowano do 
udziału Gminę Gierałtowice), mało-
polskie i podkarpackie,  przewidziano 
również udział takich działów admi-
nistracji rządowej jak: informatyzacja, 
łączność, administracja publiczna, 
sprawiedliwość, gospodarka, tran-
sport, zdrowie i sprawy wewnętrzne 
oraz zaproszono Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa i Agencję Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego.          

.
.

.

/Kierownictwo RĆO 2016/
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Manifestacja klas młodszych

    Zapewne niejeden rodzic zastana-
wiał się co zrobić z niespożytą energią 
swojego dziecka. Rodzice Karoliny 
wpadli na pomysł by spróbować zajęć 
tanecznych i od pierwszej lekcji 
w Ognisku Baletowym w Zabrzu, 
okazało się że to strzał w dziesiątkę. 
Wkrótce doszły zajęcia dodatkowe 
w Szkole Baletowej w Gliwicach.  
Potem Ogólnokształcąca Szkoła Bale-
towa im. Ludomira Różyckiego w By-
tomiu. W sumie to było 10 trudnych lat 
spędzonych na nauce tańca. Okres ten 
zakończył się maturą i egzaminami za-
wodowymi. Nieocenione w tym czasie 
było wsparcie mamy, która nie tylko 
zawoziła i przywoziła ją do szkoły ale 
również przywoziła jej obiady, gdyż 
często zajęcia kończyły się późnym 
wieczorem. To było naprawdę ciężką 
harówka - wspomina tancerka. 

    Bardzo ważną osobą na ścieżce edu-
kacyjnej nastoletniej tancerki była 
Katarzyna Aleksander-Kmieć, to ona 
ukształtowała we mnie początek tańca 
współczesnego - mówi Karolina. Szyb-
ko okazało się, iż to jest odpowiednia 

droga. Współpraca z nią pomogła mi 
być coraz lepszą - podkreśla. 

    Już w wieku 16 lat otrzymała zapro-
szenie do Rotterdam Dance Academy 
Codarts. Zrezygnowała, żeby zdać  ma-
turę. Do Holandii wyjechała dopiero 
w 2006 roku. Na spokojnie. Okazało się 
to kolejnym strzałem w dziesiątkę. 
Warto wiedzieć, że w akademii Codarts 
studiuje około tysiąca osób z 50 krajów. 
Szkoła zatrudnia ponad trzystu nauczy-
cieli. Oprócz szkoły tańca jest tam kon-
serwatorium ale można też studiować 
sztuki cyrkowe. - To był raj dla tancerzy 
- wspomina Karolina - Istne „niebo na 
ziemi”.  Wszystko co ważne dla tańca 
działo się w Holandii. Wszystkie duże 
zespoły przyjeżdżały tam z przedsta-
wieniami. To jest mały kraj ale niesa-
mowicie dużo pieniędzy przeznacza na 
kulturę. I widać było, że sztuka się tam 
rozwijała.

    Poza zajęciami w szkole studenci 
niemalże codziennie chodzili do teatru. 
W ten sposób mieli możliwość poznać 
ogromną różnorodność form i wyrobić 
sobie gust. Na trzecim roku tancerka 
rozpoczęła staż w Noord Nederlandse 
Dans w Groningen. Okazała się na tyle 
dobra, że po roku zaproponowano jej  
kontrakt. W zespole pracowała 4 lata. 
Po tym czasie zdecydowała się na pracę  
freelancera, czyli „wolnego strzelca”. 
Taka forma daje jej możliwość wyboru 
jakie projekty chce realizować i z kim 
współpracować. 

    W świecie profesjonalnych tancerzy 
jest duża konkurencja. Żeby zdobyć 
zatrudnienie trzeba się zgłosić wraz z 
ogromnym gronem innych tancerzy na 
audycję czyli casting. Po tym jak chore-
ograf ogłasza nabór, pierwszym kro-
kiem jest wysłanie CV, opatrzonego 
również próbką tańca na filmiku. Po 
wstępnej selekcji tylko najlepsi zostają 
zaproszeni na trwające 2 dni zajęcia, 
w trakcie których choreograf bacznie 
obserwuje kto jak potrafi się poruszać, 
partnerować, czy zatańczyć improwi-
zację. Czasami bywa tak, że nikt z przy-
byłych nie wpadnie mu w oko i nie do-
stanie kontraktu. Przedstawienie two-
rzy się około 3 miesięcy. Są to tzw. kre-
acje w kilkuosobowych grupach po 
4 lub 6 osób. Po premierze spektaklu 

następuje ok. dwumiesięczna przerwa. 
W tym czasie podejmuje się działania 
marketingowe i dochodzi do sprzedaży 
„gotowego produktu” teatrom. 

    Aktualnie Karolina łączy współpracę 
z dwoma twórcami: Thomasem Noone 
w Barcelonie oraz Felixem Landere-
r'em w Hanoverze. Zdecydowanie trze-
ba przyznać, że taniec daje możliwość 
podróżowania - spektakle wystawia się 
w całej Europie. Czas pomiędzy nimi 
spędza w domu. Spotyka się z rodziną, 
znajomymi. Cieszy ją każda chwila 
z ukochanym psem. - Jeśli przyjeżdżam 
na dłużej to zawsze pierwsze 2 tygodnie 
staram się wypocząć, dać mięśniom 
trochę swobody po tym okresie znów 
zaczynam ćwiczyć: zaczynam od yogi 
(dużo ćwiczeń oddechowych, rozcią-
ganie itd.) później wprowadzam już 
rozgrzewkę typowo dostosowaną do 
mojej pracy. A na samym końcu budo-
wanie kondycji - bieganie - wyjaśnia 
Karolina. 

    Czy by być dobrym tancerzem 
wystarczy umieć tańczyć? Z pewnością 
predyspozycje fizyczne i poczucie 
rytmu to jedne z podstawowych cech 
dobrego tancerza, ale by odnieść pra-
wdziwy sukces i spełniać się w tym 
zawodzie potrzebna jest odpowiednia 
osobowość! Przede wszystkim deter-
minacja, otwartość umysłu na to, że jest 
to bardzo specyficzny świat, w którym 
nie ma jednej prawdy, jednej zasady na 
której się opierasz. Ciągła ciekawość 
i chęć czerpania nowych informacji - 
tłumaczy Karolina. Siła charakteru to 
także odpowiednie podejście do kry-
tyki, w tym zawodzie to bowiem „chleb 
powszedni”. Krytyka to też jest infor-
macja - Jeśli coś robię źle i wiem o tym, 
to mogę to zrobić lepiej, gdybym o tym 
nie wiedziała, to ciągle powtarzałabym 
ten sam błąd - wyjaśnia Karolina.  

    Co ciekawe w Polsce Karolina nie 
występowała ani razu odkąd wyjechała 
na studia. Mimo posiadanego dyplomu 
i doświadczenia, nie znalazła się 
w naszym kraju instytucja, która byłaby 
zainteresowana prowadzeniem przez 
nią warsztatów. 

. 

/Mirosława Mirańska-Baraniuk/

    Zwiedzaliśmy skansen, uczyliśmy się 
robić kluski śląskie, które wyszły nam 
bardzo dobre. I była tam także sztuczna 
koza i mogliśmy ją doić. - mówi Karo-
lina. Natomiast Kuba dodaje z entuzja-
zmem - A ja widziałem barany, i już 
wiem z czego kluski śląskie są 
zrobione!

    Od początku wakacji Świetlice Gmi-
nnego Ośrodka Kultury w Gierałto-
wicach tętnią życiem. Dzieci chętnie 
uczestniczą w różnego rodzaju zaję-
ciach prowadzonych przez instruktorki 
a także biorą udział w wyjazdach edu-
kacyjnych.  
Jak każdego lata pogoda jest zróżnico-
wana więc aktywności są do niej dosto-
sowane. Były spacery bliższe i dalsze, 
gry zespołowe, konkursy, zajęcia pla-
styczne wykorzystujące różne formy, 
na przykład: popart, collage, origami. 
Kalambury okazały się wspaniałą le-
kcją przypominającą przysłowia i po-
rzekadła. 

    W zabawie wykorzystujemy również 
multimedia, ma być ciekawie i jest! 
Podczas ostatniej gry terenowej Karol 
lat 10, nakręcił i zmontował filmik 
o tym wydarzeniu - czuliśmy się jak 
gwiazdy filmowe! - relacjonuje instru-
ktorka GOK pani Monika.
Najbardziej podobało mi się jak po-
szliśmy na łąkę i oglądaliśmy pasiko-
niki - dodaje Szymon.

    W lipcu GOK zorganizował dwie 
wycieczki: do kina na film „Bardzo 
Fajny Gigant”oraz do Górnośląskiego 
Parku Etnograficznego w Chorzowie 
na warsztaty kulinarne. Sierpień rów-
nież zapowiada się ciekawie - wyjazd 
na Jurę oraz do skansenu Królowa 
Luiza.

    W sobotę 9 lipca odbył się rajd rowe-
rowy zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury we współpracy z Klu-
bem Abstynentów „Stokrotka”, który 
w sposób absolutnie profesjonalny 
zadbał o zabezpieczenie trasy.
Pogoda dopisała uczestnicy również. 
Na starcie zgromadziło się aż 65 osób! 
To cieszy...

    Trasa rajdu obfitowała w wiele 
atrakcji. Uczestnicy podziwiali pałac 
w Przyszowicach, zwiedzili izbę tra-
dycji Towarzystwa Miłośników Przy-
szowic, odpoczęli w Parku Joanny 
w Paniówkach i tradycyjnie zakończyli 
rajd w Bekszy.

/MMB/

    W czerwcu ukazała 
się nowa książka o Przy-
szowicach pióra Broni-
sława M. Wiechuły. 
Autor, pasjonat foto-
grafii i historii, wyko-
rzystał do jej zredago-
wania m.in. obszerne 
kalendarium, w którym zgromadził 
wydarzenia dotyczące Przyszowic 
z ostatnich kilkudziesięciu lat. /-//-/
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    Ćwiczenia prowadzili: bryg. Arka-
diusz Cytawa (KP PSP w Wołowie), mł. 
kpt. Paweł Łabędzki (JRG 9 we Wro-
cławiu), Roland Cuda (OSP Wieszowa) 
oraz Witold Nocoń (OSP Przyszowice).

    - Zagrożeń podczas pożaru jest wiele. 
Każdy zdaje sobie sprawę z wysokiej tem-
peratury płomieni czy też niebezpieczeń-
stwa związanego z wdychaniem dymu - 
mówi zastępca naczelnika OSP w Przy-
szowicach Witold Nocoń - Strażacy muszą 
jednak znać przyczyny występowania in-
nych groźnych zjawisk pożarowych, takich 
jak rozgorzenie, wsteczny ciąg płomienia, 
czy zapalenie się dymu. Strażak wcho-
dzący w zadymiony korytarz narażony jest 
na niebezpieczeństwo nagłego zapalenia 
się dymu pod sufitem lub nawet w całej 
objętości korytarza. Strażacy ginęli w ten 
sposób! Zagrożeniom tym trzeba przeciw-
działać! Dlatego na warsztatach uczyliś-
my takiego podawania wody, by dym i gazy 
pożarowe były odpowiednio chłodzone, 

.

a jednocześnie nie dochodziło do wy-
tworzenia nadmiaru pary wodnej, która 
może powodować oparzenia - informuje 
instruktor.                  

    W trakcie ćwiczeń uczestnicy obserwo-
wali w rzeczywistości niebezpieczne zja-
wiska podczas demonstracyjnych poża-
rów w miniaturowych domkach. Demon-
strowano rozwój pożaru, możliwość zapa-
lenia się dymu, czy też pojawienie się kuli 
ognia po otwarciu drzwi. Pokazano rów-
nież jak wielki i zgubny wpływ na rozwój 

.
.

pożaru ma pozostawienie otwartych drzwi 
do pomieszczenia objętego pożarem. 
Ćwiczenia te były też okazją do poznania 
się ludzi żywo zainteresowanych coraz 
lepszym szkoleniem strażaków oraz zwię-
kszaniem ich bezpieczeństwa podczas 
działań gaśniczych. Najlepszą inwestycją 
w bezpieczeństwo jest, oprócz wyposa-
żenia straży pożarnej, odpowiednie wy-
szkolenie strażaków. 

 

/OSP Przyszowice/

    Ciekawostką jest, że w tych zawodach 
drużyny nie walczą o medale, gdyż nie 
prowadzi się tu oficjalnej klasyfikacji. 
Pamiątkowe medale otrzymują wszyscy 
piłkarze a nagradzani są jedynie najlepsi 
zawodnicy turnieju. - Nie chodzi o miej-
sca, a o propagowanie piłki nożnej wśród 
najmłodszych - wyjaśnia Paweł Szołtysek 
- prezes Jedności Przyszowice i dodaje - 
taka formuła rozgrywania turnieju spra-
wdza się dobrze. Mogę to powiedzieć na 
podstawie opinii rodziców, trenerów oraz 
zawodników, którzy przy każdej edycji 
chwalą sobie udział w Pucharze Jedności.

Foto: Jerzy Miszczyk

Klasy IV-VI - dziewczęta
1 m - SP - Gierałtowice
2 m - SP - Paniówki
3 m - SP - Przyszowice
4 m - SP - Chudów

Klasy I-III - chłopcy
1 m - SP - Gierałtowice
2 m - SP - Chudów  
3 m - SP - Paniówki

Klasy IV-VI - chłopcy
1 m - SP - Gierałtowice
2 m - SP - Paniówki 
3 m - SP - Przyszowice
4 m - SP - Chhudów

Głównym koordynatorem turnieju jest Jarosław Prokop - 
nauczyciel WF w ZSP w Paniówkach. W organizacji im-
prezy pomagają mu nauczyciele WF z gminnych szkół.
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Foto: J. Miszczyk

Od prawej: Remigiusz Skoczyński - złoty medalista MP kadetów, Adam Spiecha - trener Gardy, Aleksandra Matyja - brązowa medalistka MP kadetów.

czyk (48 kg), zakończyła start na 
ćwierćfinale, przegrywając w nim 
z Sandrą Bobowicz z Łęcznej.  
Czwarty z reprezentantów gierałtowic-
kiego klubu, Dawid Nowok, awanso-
wał do ćwierćfinału po pewnej wy-
granej 3-0 z Alanem Pasieką (Skor-
pion Szczecin). Niestety, walkę o me-
dal (awans do półfinału) przegrał z re-
prezentantem Dzierżoniowa, Jaku-
bem Szydełko, 0-3.    

acji i cały czas kontro
w ringu. Docenili to sędziowie, przy-
znając zwycięstwo Remigiuszowi 
Skoczyńskiemu: 3 - 0. 
    Drugi medal - brązowy - zdobyła dla 
naszego klubu Aleksandra Matyja 
w kat. 70 kg. W ćwierćfinale Ola poko-
nała już w I rundzie (przez TKO) Julię 
Widlak ze Skorpiona Szczecin, jednak 
w półfinale uległa Natalii Gajewskiej 
z Championa Wołomin. Kolejna za-
wodniczka Gardy, Paulina Gancar-

lował wydarzenia 

 

Bydgoszcz. Leworęczny bydgoszcza-
nin już od pierwszego gongu szukał 
swojej szansy w ataku prowadzonym 
z impetem, ale w sposób nie zawsze 
zgodny z przepisami - zbyt nisko po-
chylona głowa. Sprytnie wykorzysty-
wał to Skoczyński, zadając dużo cio-
sów na nieosłonięty kask przeciwnika. 
Podobny scenariusz miały kolejne run-
dy tego niezwykle zaciętego pojedyn-
ku. Jednak podopieczny Adama Spie-
chy potrafił się odnaleźć w każdej sytu-

     Już sam udział w najważniejszych 
krajowych zawodach był dla bokserów 
dużym osiągnięciem, bowiem prawo 
startu mieli w nich tylko najlepsi 
z okręgów. Z czwórki podopiecznych 
trenera Adama Spiechy, którzy za-
kwalifikowali się na mistrzostwa, jedy-
nie Skoczyński przebił się do finału. 
Po drodze stoczył trzy zwycięskie po-
jedynki. W czwartym, decydującym 
o tytule i złotym medalu, starł się 
z Jakubem Pytlasińskim - Astoria  

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł brutto

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

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

e-mail: jurekm@vp.pl   

W ringu lubię wojnę, bo to podoba 
się publiczności. A w sporcie 
przecież o to chodzi.

/JM/


