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Prestiżowa nagroda
dla Skowronka

Od prawej - wiceprezes Skowronka Weronika Czech, prezes
Tadeusz Czech i przew. Rady Powiatu Tadeusz Mamok

31 maja Chór Skowronek z Gierałtowic
odebrał powiatowa nagrodę „Bene Meritus”.
Przedstawicielom chóru, Weronice i Tadeuszowi Czechom, wręczył ją przewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego, Tadeusz Mamok.
Uroczystość odbyła się w Pałacu w Pławniowicach, w trakcie międzynarodowej konferencji zorganizowanej się z okazji 15-lecia
powiatu i 10-lecia Polski w UE.

Wakacje w świetlicach
GOK
W trakcie tegorocznych wakacji letnich,
świetlice GOK zapraszają dzieci od poniedziałku do piątku na bezpłatne zajęcia: plastyczno-techniczne, ruchowe i sportowe, gry
i zabawy świetlicowe oraz wycieczki: m.in.:
wyjazd do Rodzinnego Parku Atrakcji w Kamieniu, do Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich, do kina.
Zapisy na wakacje przyjmowane są na poszczególnych świetlicach. Tam też można
otrzymać szczegółowe informacje na ten
temat. Ilość miejsc ograniczona.
Dzieciom oferujemy możliwość aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników,
rozwój zainteresowań i pasji.

Godziny otwarcia świetlic w czasie
wakacji (lipiec - sierpień)
Gierałtowice, ul. Korfantego 7b
9.00-15.00
tel. 32 301 15 12
Przyszowice, ul. Szkolna 4
9.00-14.00
II p. Budynek starej szkoły
tel. 32 726 42 47
Paniówki, ul. Zwycięstwa 44, II p. 8.00-15.00
tel. 32 726 42 49
Chudów, ul. Szkolna 72
8.00-15.00
budynek przy parafii
śr. 13.00-20.00
tel. 604 917 720
(śr. godz.18.00 - ognisko)

Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

27 czerwca we wszystkich szkołach naszej
gminy odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2013/2014.
W trakcie uroczystych akademii nagrodzono
wyróżniających się uczniów. Odebrali oni
świadectwa z paskiem oraz nagrody.
52 uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Gierałtowice - pełną listę publikujemy na
stronie nr 3. W ich gronie najliczniejsza grupę
(20 uczniów) stanowili gimnazjaliści z Gierałtowic. Gratulowali im m.in. obecni w gierałtowickiej szkole wójt gminy Joachim
Bargiel, wiceprzewodnicząca RG Agnieszka
Czapelka i sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka.
Dla gimnazjalistów z klas trzecich był to
zarazem ostatni dzień w szkolnych murach
i okazja do pożegnania się z koleżankami,
kolegami i nauczycielami - wielokrotnie
padało słowo: Dziękuję. - Szkoła to nie tylko
budynek czy instytucja. Szkoła to przede

wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny
i twórczy sposób ze sobą współpracują dla
realizacji różnych celów. A celem szkoły jest
nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie
byłoby możliwe, gdyby nie praca nauczycieli,
personelu pomocniczego i gdyby nie pomoc
i życzliwość rodziców. Bez pomocy rodziców
nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych
przedsięwzięć i zmobilizować uczniów do
pracy. Za stawianie wymagań, za słowa otuchy,
gdy ciężko - dziękuję. - powiedziała na zakończenie roku szkolnego Urszula Cieślik - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
Podobne uroczystości z udziałem przedstawicieli Urzędu i Rady Gminy, m.in. wicewójta
Janusza Korusa i przewodniczącego RG Marka
Błaszczyka, odbyły się we wszystkich szkołach gminy Gierałtowice.
JM

XLIII Sesja RG

Tąpania
Spotkanie z ekspertem

XLIII Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24 czerwca 2014 r.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie,
w trakcie którego omówiona zostanie problematyka związana z tąpaniami górniczymi.
Odbędzie się ono 10 lipca br. o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
Gościem spotkania będzie dr inż. Krystyna
Stec, pracująca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geologii i Geofizyki GIG oraz pełniąca nadzór merytoryczny nad Górnośląską
Regionalną Siecią Sejsmologiczną.
Organizatorem spotkania jest Urząd Gminy
Gierałtowice.

JM

Nagrodzone
pyszności
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Chudowie, Gierałtowicach i Przyszowicach pojechały na Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim, który odbył się 31 maja nad Jeziorem
Pławniowickim, aby wziąć udział w konkursie
„Spichlerzowe gotowanie”, promującym
regionalne smaki i z pustymi rękami nie
wróciły! Na trzy konkursowe kategorie - wygrały dwie. Koło Gospodyń z Gierałtowic zajęło 1 miejsce w kategorii: „Pajda ze smalcem
i kiszonym ogórkiem”, natomiast ich koleżanki
z KGW Przyszowice zdobyły 1 miejsce w kategorii „Ciasta inne”, za ciasto „Zośka” wg
przepisu Agnieszki Rusin. Nagrody odebrały
szefowe Kół - Gerda Czapelka z Gierałtowic
i Barbara Kleczka z Przyszowic, a wręczyła im
je przewodnicząca konkursowego jury, Maria
Owczarzak-Siejko - skarbnik Powiatu Gliwickiego.
Uczestników konkursu nagrodzono m.in. zestawami kuchennymi, a zwycięzców dodatkowo koszami pełnymi słodyczy.
JM

Uczestniczki konkursu „Spichlerzowe gotowanie”.

Zareklamuj swoją firmę
w „WIEŚCIACH”
Koszt podstawowego modułu
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
to tylko 58 zł + VAT

Ostatnia przed wakacjami sesja RG odbyła się
w budynku ZSP w Przyszowicach. Jej obrady
otworzył i poprowadził Marek Błaszczyk przewodniczący RG Gierałtowice.
Do najistotniejszych punktów obrad sesji należało rozpatrzenie i podjęcie siedmiu uchwał.
Wśród nich istotną dla portfeli mieszkańców
uchwałę w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - radni podjęli ją większością
głosów 7 do 6, przy dwóch wstrzymujących się.
Zatwierdzone stawki będą obowiązywały od
1 sierpnia br. Ich wysokość podajemy na tej
samej stronie.
Kolejna uchwała podjęta większością głosów
(12 do 1 przy dwóch wstrzymujących się) dotyczyła wyrażenia zgody na wniesienie udziałów
w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach - (Gmina Gierałtowice posiada 100% udziałów tego przedsiębiorstwa - red.).
Pozostałe uchwały podjęte zostały (jednogłośnie) w następujących sprawach: A) Korekty
uchwały budżetowej na rok 2014. B) Zmiany
statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
w Katowicach (KZK GOP) . C) Przyjęcia do
KZK GOP gminy Rudziniec. D) Zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego
w sprawie podziału powiatu gliwickiego na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Powiatu Gliwickiego. E) Przystąpienia gminy
Gierałtowice do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania - po Sąsiedzku”. - Podjęcie tej
uchwały ułatwi gminie Gierałtowice możliwość
pozyskania środków unijnych, łącznie ponad
6 mln zł, ale w proporcjonalnym podziale na
wszystkich członków Stowarzyszenia, do którego przystąpiły również gminy: Ornontowice,
Orzesze i Wyry - informuje Krzysztof Wiaterek
- przewodniczący Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku, która
opiniowała projekt tej uchwały.
W części sesji przeznaczonej na interpelacje,
wnioski i wolne głosy dominował problem
bezpieczeństwa na drogach przebiegających
przez gminę oraz złego stanu technicznego niektórych z nich - efekt prowadzenia prac kanalizacyjnych. Radna Grażyna Malec stwierdziła,
że kamienie zalegające na rozkopanych nawierzchniach są dużym zagrożeniem dla pieszych, m.in. na ul. Polnej w Przyszowicach najechane kołem samochodu, wylatują spod
nich z dużą siłą - był już przypadek zranienia
w ten sposób jednej z mieszkanek Przyszowic.
Temat stanu dróg w Przyszowicach podjął przewodniczący RG Marek Błaszczyk, informując,
że mieszkańcy, m.in. ul. Powstańców, skarżą się
na zalegający na drogach kurz, błoto i kamienie.

Warto dopowiedzieć, że na poprzedniej sesji RG
problem zanieczyszczenia i zabezpieczenia rozkopanych nawierzchni przyszowickich dróg poruszył sołtys Andrzej Gawlik, który interweniował w tej sprawie w PGK. Efekty sprzątania
i naprawy nie są zadawalające, twierdzi sołtys.
Radny Tadeusz Nocoń zwrócił uwagę na zagrożenia dla użytkowników ul. Zabrskiej w Paniówkach wynikające z braku oznakowania jezdni znakami drogowymi - poziomymi i pionowymi, a radny Eugeniusz Kurpas wskazał niebezpieczne dla pieszych miejsca ul. Topolowej
w Chudowie w okolicach cmentarza. Obydwaj
zwrócili się o interwencję w tych sprawach.
Jednym z punktów obrad XLIII sesji było wystąpienie wójta gminy Joachima Bargiela,
w którym poinformował Radę o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Korzystając z okazji, wójt zaprosił radnych na spotkanie
poświęcone tąpaniom górniczym, zorganizowane przez Urząd Gminy - bliższe informacje ten
temat zamieszczamy na tej samej stronie.
Źródło: materiały RG, opr. JM

Stawki opłat
Ile zapłacimy za wodę?
Ile za ścieki?
Rada Gminy zatwierdziła taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków, a także stawki: abonamentową i przyłączeniową - za podłączenie do urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu miejscowego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej (PGK).
Według nowych taryf za 1m 3 wody zapłacimy
6,02 zł + VAT (6,50 zł brutto).
Za odprowadzenie 1m 3 ścieków sanitarnych
zapłacimy 8,23 zł +VAT (8,89 zł brutto).
Właściciel posesji za jej przyłączenie do sieci
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zapłaci
jednorazową opłatę przyłączeniową w wysokości 126,94 zł brutto.
Nowe stawki będą obowiązywały od 1 sierpnia br. do końca lipca 2015 r.
Źródło: materiały RG, opr. JM

Cegiełki dla OSP
4.06.2014r. na festynie strażackim OSP Przyszowice, przeprowadzono zbiórkę publiczną
w formie sprzedaży cegiełek.
Sprzedano 202 szt., z czego uzyskano kwotę
2 020,00zł.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na cele
statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach.
Andrzej Gawlik - prezes OSP Przyszowice

Na łamach naszego pisma można również
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami,
gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl
Druk: CUD-DRUK
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Stypendium Wójta
52 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymało
w tym roku stypendium Wójta
Gminy Gierałtowice - jednorazową nagrodę pieniężną
przyznawaną za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen dla
uczniów gimnazjów - 5,2, szkół
podstawowych - 5,7), wybitne
osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, a także w sporcie i działalności artystycznej.
Wysokość nagrody, w zależności od osiągnięć, wynosiła od 200 do 400 zł.
Łącznie przeznaczono na nie 11700 zł.
Wyróżnieni uczniowie odebrali nagrody w swoich szkołach, w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Lista stypendystów
ZSP w Przyszowicach: Aneta Skrobol - SP VI,
Patryk Małyszek - G I, Ewelina Lesznar, Agata
Białecka - G II, Kamila Widuch, Maria Kusz
- G III. ZSP w Paniówkach: Szymon Piontek,
Rafał Wyrobek - G I, Krzysztof Mijacz, Paweł
Domin, Magdalena Pindur, Aleksandra Szołtysek,
Dorota Wieczorek - G II, Magdalena Gatner,
Patrycja Domin, Natalia Warych, Angelika
Warych, Wiktor Mryka, Agnieszka Paszek, Julia
Pilny, Katarzyna Moś - G III. ZSP w Gierałtowicach: Marcin Matera, Mateusz Dembia - SP V,

Foto: J. Miszczyk

Joanna Wiaterek, Anna Michalik, Martyna
Szabat, Krzysztof Adam - SP VI, Katarzyna
Adamczyk, Anna Nowakowska, Weronika Moń,
Paulina Nieradzik - G I, Marzena Dekarz, Patrycja
Dymarz, Anna Frelich, Adam Michałek, Jadwiga
Gieniusz - G II, Jakub Wiaterek, Aleksandra
Chwolka, Katarzyna Ciesielska, Paulina Neuman,
Dorota Strykowska, Adam Dobrowolski, Maciej
Kowalski, Mateusz Adamczyk, Dominika
Paczka, Fabian Jeziorek, Bartosz Gajewski - G III.
Stypendia otrzymały również: Monika Skrobol
z Przyszowic oraz Agnieszka Więcko i Karolina
Kowolik z Gieraltowic, uczące się w LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, a także Iwona Szymura z Paniówek - uczennica Gimnazjum
Nr 3 w Zabrzu i Paulina Lamla z Przyszowic,
pobierająca nauki w Gimnazjum Dwujęzycznym
nr 14 w Gliwicach.

Najbezpieczniejsze gospodarstwo
Gospodarstwo państwa Agnieszki i Bogdana Rusinów w Przyszowicach
zostało uznane za najbezpieczniejsze w naszym regionie.
12 czerwca odbył się finał etapu regionalnego
XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego głównym
organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Finał zorganizowany został
w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Bielsku-Białej. Do tegorocznego finału regionalnego
konkursu zakwalifikowanych zostało 16 gospodarstw reprezentujących powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, rybnicki, raciborski, gliwicki i zawierciański.
Pierwsze miejsce w regionie zajęło gospodarstwo państwa Agnieszki i Bogdana Rusinów
z Przyszowic. Jego właściciele odebrali nagrodę
z rąk Ireny Łaby - dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, a gratulacje i upominki od Powiatu Gliwickiego przekazał im

Waldemar Dombek, wicestarosta gliwicki.
Wygranej gratulowali zwycięzcom także m.in..
Przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych,
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz
samorządowcy Województwa Śląskiego.
Państwo Rusinowie prowadzą gospodarstwo
o powierzchni 130 ha, nastawione na uprawę
zboża, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków i hodowlę bydła opasowego. - Jeśli dba się o bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie na co dzień, nie
trzeba na to zwracać wiele dodatkowej uwagi,
gdy przystępuje się do takiego konkursu - mówił
po odebraniu nagrody Bogdan Rusin.
/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

III miejsce uczniów z Gierałtowic
w konkursie Miś Bezpieczeństwa 2014
29 maja w Szkole Podstawowej w Paczynie
odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy
z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym „MIŚ BEZPIECZEŃSTWA”.
Przedstawicielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach byli: Angelika
Nieradzik (V a), Anna Michalik (VI b) oraz
Marcin Matera (VI c). Do konkursu uczniów
przygotowywała Teresa Ral.

Konkurs składał się z dwóch etapów: I miał
miejsce 14 kwietnia. Uczniowie rozwiązywali
test jednokrotnego wyboru dotyczący zasad
i przepisów ruchu pieszych i rowerzystów,
znajomości znaków drogowych, rozwiązywania sytuacji w ruchu drogowym oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Nasza drużyna zdobyła 48 punktów zajmując
II miejsce i tym samym Dokończenie na str. 8

Konkurs
Fotograficzny
Przypominamy o Ogólnogminnym Konkursie Fotograficznym ogłoszonym przez
Koło Związku Górnośląskiego i GOK
w Gierałtowicach.
Do terminu nadsyłania zdjęć (20 października br.) pozostało jeszcze sporo czasu, a przed
nami czas wakacji i słonecznej pogody. Warto je
wykorzystać na odkrywanie z obiektywem
uroków naszej gminy. Zachęcamy!
Temat IV już edycji konkursu (2014) brzmi:
„Co warto pokazać odwiedzającym Gierałtowice i okolicę”.
Więcej szczegółów poniżej.
Organizatorzy: Koło Związku Górnośląskiego
w Gierałtowicach i Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach.
Celem konkursu jest promocja Gminy Gierałtowice. Wskażmy najciekawsze miejsca
w naszej Gminie - miejsca związane z historią,
tradycją, kulturą, wypoczynkiem, rekreacją lub
sportem.
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
Gierałtowice.
2. W konkursie wezmą udział fotografie kolorowe lub czarno-białe formatu nie mniejszego
jak 15x21 cm i nie większego jak 21x30cm.
3. Każde zdjęcie powinno zawierać opis:
miejsce obiektu, imię i nazwisko autora, wiek,
adres zamieszkania i telefon kontaktowy.
4. Prace konkursowe należy nadsyłać
do 20 października 2014 roku na adres:
- prezesa Koła Związku Górnośląskiego Janina
Rożek 44-186 Gierałtowice
ul. K. Miarki 85
- Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul W. Korfantego 7a,
z dopiskiem: „Ogólnogminny Konkurs Fotograficzny”.
5. Każdy z autorów może nadesłać nie więcej niż
5 prac.
6. Oceny zdjęć dokona jury powołane prze
organizatorów.
7. Na ocenę będzie wpływała jakość zdjęcia
i wybór interesującego obiektu.
8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni
o werdykcie jury.
9. Najlepsze prace będą nagrodzone.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpi w listopadzie br. Przewidywana jest
wystawa pokonkursowa.
Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu i zgodę na ewentualne wykorzystanie
zdjęć dla innych form działalności organizatorów.
/Organizatorzy/
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Jarmark
Średniowieczny
15-16-17 sierpnia
na zamku w Chudowie
Zapraszamy mieszkańców gminy na Jarmark
Średniowieczny - dużą, trzydniową (15-17 sierpnia) imprezę plenerową związaną z okresem
późnego średniowiecza, która odbędzie się pod
zamkiem w Chudowie.
Organizatorzy - Fundacja Zamek Chudów przygotowali wiele atrakcji - zobaczyć będzie
można m.in.: obóz rycerski, walki, bitwę
połączoną ze spaleniem osady oraz pokaz sztucznych ogni.
Źródło: Fundacja Zamek Chudów

Na osy
skuteczni są strażacy!

Ogólnopolska Karta
Dużej Rodziny
Wnioski przyjmuje OPS w Gierałtowicach
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodów. Oferuje ona system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej na stronie:
rodzina.gov.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że począwszy od 16 czerwca
2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci:
1) w wieku do 18 roku życia.
2) w wieku do 25 roku życia - w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku
dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty dla wnioskodawcy
ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej
Rodziny:
1) wniosek wypełniony na formularzu.

2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość.
3) w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia akt urodzenia.
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku
życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
5) w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności - dokument potwierdzający orzeczenie.
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie sądu.
Szczegółowe informacje udzielane są
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, przy ul. Powstańców Śląskich 1,
tel. 32/440 05 25, 32/301 15 29.
Źródło: OPS

Zmierzyli się z ortografią
Strażacy z Przyszowic w kombinezonach
zabezpieczających przed ukąszeniami owadów

18 czerwca około godz. 19.00 przy ul. Ks. Pogrzeby w Przyszowicach interweniowała jednostka miejscowej OSP - powodem były osy. .
Owady na swoje gniazdo upatrzyły sobie żywopłot oddzielający teren dwóch posesji i skutecznie uprzykrzały życie ich mieszkańcom Ci, po zbadaniu sprawy i odkryciu gniazda
nowych lokatorów, zadzwonili pod numer ratunkowy 112. Strażacy przyjechali błyskawicznie. Nie minął kwadrans, a gniazdo z osami
wylądowało w plastikowym worku, a później
w strażackim wozie. Mieszkańcy odetchnęli
z ulgą - strażacy usłyszeli podziękowania.
- Nie próbujmy na własną rękę usuwać gniazd
os, a zwłaszcza szerszeni - radzi, kierujący akcją, naczelnik OSP Przyszowice Marcin Fojcik Jeśli mamy problem z niebezpiecznymi owadami, należy zgłosić ten fakt pod telefoniczny
numer ratunkowy 112 - Oni przyślą odpowiednio przeszkoloną jednostkę, wyposażoną
w specjalne kombinezony, jak nasza OSP.
Ku przestrodze warto przypomnieć, że kilka
lat temu próba usunięcia gniazda szerszeni, na
jednej z posesji w Chudowie, zakończyła się
wypadkiem śmiertelnym.
Tekst i foto: JM
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Szczęśliwa trzynastka w Paniówkach
Dwunastu laureatów konkursów szkolnych
udowodniło uczestnicząc 6 czerwca br.
w XIII Gminnym Konkursie Ortograficznym
pod patronatem naukowym profesor Danuty
Krzyżyk (adiunkta Katedry Dydaktyki Języka
i Literatury Polskiej UŚ w Katowicach), że
trzynastka wcale nie musi być pechowa.
Najlepsi ortografowie szkół podstawowych
gminy Gierałtowice zmagali się z dyktandem na
iście uniwersyteckim poziomie, bo cytując fragment tekstu - „Przecież już najwyższy czas,
bym okrył się chwałą niepokonanego pogromcy
ortograficznych byków..., zdobył laur zwycięzcy
oraz zyskał ze wszech miar zasłużoną sławę
istnej chodzącej encyklopedii”.
Uczestników dopingowali również goście:
Małgorzata Wiśniewska - dyrektor ZSP w Paniówkach oraz Barbara Mansfeld - kierownik
Referatu Oświaty i Zdrowia UG Gierałtowice.
„Sławą zwycięzcy okryła się” uczennica klasy
szóstej szkoły w Paniówkach - Zuzanna Wróbel,
która wygrała zdecydowanie pokazując, że
najeżone trudnościami dyktando to dla niej
błahostka. Drugie, nie mniej zasłużone, miejsce
przypadło Marcinowi Materze - szóstoklasiście
z Gierałtowic, a trzecią „chodzącą encyklopedią” ortografii została również paniówczanka Aleksandra Kaczmar.
Aby odstraszyć widmo pechowej trzynastki,
dodają organizatorki - Barbara Pytlarska i Teresa
Nocoń, laureatów i wszystkich uczestników
obsypano nagrodami.
Basia Pytlarska

Aktywni mieszkańcy
Otwarcie placu zabaw na osiedlu Leśnym w Paniówkach
Lubią działać i cieszą się z efektów
swojej pracy - mowa o mieszkańcach
osiedla Leśnego w Paniówkach, którzy
sami zaprojektowali i częściowo sfinansowali plac zabaw dla swoich dzieci. Teraz ich pociechy mogą aktywnie
i bezpiecznie spędzać czas na świeżym
powietrzu.
Otwarcie placu (29 czerwca) uświetnił piknik rodzinny, w trakcie którego
Aleksandra Liberska-Łysik, prezes
Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla
Leśnego w Paniówkach, dziękowała
gminie Gierałtowice oraz firmom:
Auto Serwis Woźnica, Syrion Sp. z o.o.
i Restauracji Verona za wsparcie finansowe ich
projektu. Przy okazji wójt Bargiel otrzymał
podziękowania i brawa za gruntowną modernizację drogi łączącej osiedle z centrum
Paniówek. Na pikniku powitano również dyrektor GOK w Gierałtowicach Beatę Nitsze.

Warto dopowiedzieć, że osiedle Leśne w Paniówkach tworzą domy w zabudowie szeregowej - to jedyne tego typu duże osiedle w naszej gminie. Mieszka w nim około sześćdziesięciu rodzin. W najbliższym czasie liczba
mieszkańców Leśnego zwiększy się, gdyż już
kolejne lokale czekają na swoich właścicieli.

Plac zabaw

- Nie spoczywamy na laurach, chcemy rozbudować plac - planujemy postawić tu huśtawki,
zorganizować miejsce na grilla i ognisko powiedziała dla „Wieści” Alicja BuczkowskaCelebias ze Stowarzyszenia. Dodała również:
W projekt budowy placu zabaw zaangażowała
się zdecydowana większość mieszkańców naszego osiedla. Teren na którym obecnie bawią
się dzieci nie wyglądał atrakcyjnie, były tu pozostałości z budowy. Uprzątnęliśmy wszystko
własnymi rękami. Ze składek zakupiliśmy część
urządzeń, na resztę dołożyli sponsorzy. Myślę,
że wspólna praca dobrze wpłynęła na integrację mieszkańców.

W trakcie pikniku

Tekst i foto: J. Miszczyk

Eko Bystrzaki
Zorganizowane przez GOK warsztaty Eko
Bystrzaki odbywały się przy współpracy z Referatem Ochrony Środowiska pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Gierałtowice.
Zakończyliśmy je rozdaniem dyplomów
wszystkim uczestnikom i poczęstunkiem. W trakcie zajęć dzieci zdobywały podstawową wiedzę
z zakresu ekologii. Nie zabrakło filmów, zabaw,
zajęć praktycznych i plastycznych z wykorzystaniem recyclingu. Były wyjścia w plener, spotkania z leśniczym i panią geograf.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom
zajęć oraz rodzicom za zaangażowanie, wspólną
naukę i zabawę! Specjalne podziękowania kieruję do osób, które swoją fachową wiedzą wzbogaciły warsztaty!
Życzę, aby zdobyta wiedza i umiejętności owocowały w codziennym eko-życiu!
Instruktor Mirosława Mirańska-Baraniuk

EKO Bystrzaki z GOKu

Rady
na bioodpady
Kompostowanie sposobem na bioodpady !!!
Często zadajemy sobie pytanie co zrobić
z bioodpadami powstającymi w naszych
gospodarstwach domowych. Rozwiązaniem
tego problemu jest kompostowanie, gdyż jest to
przyjazny środowisku, tani i prosty sposób
pozbycia takich odpadów jak trawa, liście oraz
resztki, które zostają nam podczas gotowania
czy parzenia kawy. To co wyrzucamy do śmieci
i spisujemy na straty możemy zamienić w doskonały nawóz, który spowoduje, iż rośliny
w naszych ogrodach będą rozkwitać.
Kompostownik zajmuje mało miejsca i nie
wydziela nieprzyjemnych zapachów, a zarazem
jest najbardziej przyjazną dla środowiska formą
zagospodarowania odpadów zielonych, gdyż
nie wymaga użycia energii, transportu, opakowań, itp.
Jak zatem założyć nasz własny kompostownik.
Najdogodniejszym miejscem do zakładania
kompostownika w ogródkach jest zacienione
i osłonięte od wiatru miejsce, tak aby uniknąć
przesuszenia kompostu. Na dnie kompostownika układamy warstwę połamanych
gałęzi oraz drobnych gałązek, tworząc w ten
sposób warstwę drenażową. Następną warstwę
stanowi zeszłoroczny kompost oraz ziemia
ogrodowa. Kolejne warstwy stanowią odpady
takie jak odpady kuchenne, trawa, liście,
nadziemne części chwastów, resztki roślin,
przekładane warstwami ziemi lub drobnymi
gałązkami.
Do zakładania kompostownika można wykorzystać gotowy pojemnik plastikowy - tańszy
w utrzymaniu ale za to droższy przy zakupie.
Zdecydowanie tańszym sposobem jest ułożenie
pryzmy lub budowa drewnianego kompostownika, pamiętając, że przy takim sposobie
kompostowania w okresie zimowym kompostownik należy okryć warstwą izolacyjną
ochraniającą kompost od niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
Co się nadaje na kompost a co nie ?
Do kompostownika wrzucamy: skoszoną
trawę, rozdrobnione gałęzie, opadłe liście
i owoce, chwasty bez nasion, popiół drzewny z
kominka czy grilla, obierki warzyw i owoców,
skorupki jaj, fusy z kawy oraz herbaty.
Do kompostu nie dodajemy: chwastów
z nasionami (nasiona przetrwają i zachwaścimy
sobie wszystkie miejsca, gdzie użyjemy
kompostu), liści porażonych chorobami (by ich
nie rozprzestrzeniać), pestek (wyrosną drzewka
i krzewy), fragmentów kasztanowca, buku,
dębu i orzecha włoskiego (za twarde - długo się
rozkładają) oraz gotowanych pozostałości
z kuchni (przyciągają gryzonie).
W naszych warunkach klimatycznych kompost może być już gotowy po 6-8 miesiącach.
Po-winien być sypki, mieć barwę brunatną i
zapach świeżej ziemi. Możemy nim obłożyć
krzewy, drzewa, wymieszać go z ziemią pod
warzywnik lub kwiaty. Rozdrobniony i przesiany przez sito kompost możemy użyć do
kwiatów doniczkowych.
Drodzy Mieszkańcy! Zatem zachęcamy do
kompostowania.
Referat Ochrony Środowiska UG Gierałtowice
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Śląskie Gody
8 czerwca na Placu Targowym w Gierałtowicach odbyły się Śląskie Gody Gminy Gierałtowice - doroczna impreza plenerowa organizowana przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach. Liczne atrakcje i słoneczna pogoda ściągnęły na Gody prawdziwe
tłumy. Na scenie wystąpili m.in. najmłodsi:
Motylki, Kwiatuszki, Koniczynki, Słoneczka
i Krasnoludki - przedszkolaki z Gierałtowic oraz
Bajtle z Paniówek i zespół Gierałtowianie,
działający przy ZSP w Gierałtowicach, a także
działające przy GOKu: grupa taneczna ANTIDOTUM i muzyczna prowadzona przez

Ze sztuką na Ty

Agnieszkę Czachurę. Wystąpiły także solistki:
Emilia Porwoł i Karolina Walczak.
Wysoki poziom zaprezentowali uczestnicy
Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Klang” - Jury, którego przewodniczącą była
Mirosława Sander, przyznało pierwsze miejsce
w kategorii gimnazjalistów Magdalenie Pindur
z Paniówek, a szkół podstawowych - Anecie
Skrobol z Przyszowic.
Koncertowali: chór Skowronek i gwiazdy
tegorocznych Godów - Damian Holecki oraz
Ustronsky. Śląskie Gody zakończyła „Dyskoteka pod gwiazdami”, poprowadzona przez
DJ Tristana.

Tekst i foto: JM

Imprezę otworzyli włodarze gminy: wójt Joachim Bargiel
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk, a poprowadziła ją
Inga Papkala.

Wernisaż młodych plastyków
Okazuje się, że sztuki
plastyczne mają w gminie
Gierałtowice licznych fanów, zwłaszcza w gronie najmłodszych mieszkańców.
Plastycznego bakcyla połknęli na „Warsztatach artystycznych” organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Efekt - setki wykonanych prac, przeróżnymi technikami, m.in.: monotypia, rysunki, obrazy
olejne, rzeźby z drutu i bandaży gipsowych,
z masy papierowej, papier mache, czerpany wykonany własnoręczne. Wszystko pod okiem
zawodowej plastyczki, malarki Doroty Ballon,
która warsztaty prowadzi oraz Justyny Witkowskiej z GOK, która ją w tym dziele wspiera.
Najciekawsze dzieła plastyczne zebrano
i urządzono z nich wystawę. Jej wernisaż odbył
się 28 czerwca w siedzibie GOK. Pojawili się na
nim młodzi twórcy w towarzystwie rodziców
i przyjaciół. Nie zabrakło oficjalnych przemówień, głos zabrali m.in.: wójt gminy Joachim Bargiel i dyrektor GOK Beata Nitsze.
Wernisaż uświetniły występy artystyczne Zuzanna Rożek zagrała na skrzypcach, natomiast Alicja Rożek wykonała własny układ
taneczny. Była również prezentacja multimedialna obrazująca pracę plastyków, a później
czas na zwiedzanie wystawy, której eksponaty
wypełniły dwie sale GOKu.

Bajtle z Paniówek

Występ grupy tanecznej ANTIDOTUM
z Gminnego Ośrodka Kultury.

Koncert Damiana Holeckiego zgromadził tłumy jego fanów

Magdalena Pindur z Paniówek- zwyciężyła w konkursie piosenki “Klang”
w grupie gimnazjalistów.

Ze Skowronkiem wystąpili również członkowie zespołu
Gierałtowianie, działającego przy ZSP w Gierałtowicach

- Na wystawie pokazaliśmy ponad sto prac
wykonanych w tym roku - objaśnia Justyna
Witkowska - opiekunka warsztatów - Poziom
plastyczny jest zróżnicowany, gdyż tworzą u nas
dzieci w różnym wieku, te od lat pięciu do ośmiu
skupione są w dwóch grupach Da Vinci, natomiast starsze, do lat piętnastu, działają w grupie
Picasso. W sumie na zajęcia przychodzi do nas
ponad trzydziestu młodych adeptów plastyki. To
dużo, jak na nasze skromne warunki lokalowe,
ale dla nowych osób miejsce z pewnością się
znajdzie. Zapraszamy po wakacjach!
/JM/
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Dobry kontakt z publicznością, to podstawa udanej zabawy - Inga Papkala
nie miała z tym problemu.

Przy scenie dobrze bawili się mali i dorośli

Warsztaty plastyczne i kącik zabaw
przy stoisku GOK - można było również Gospodynie z Gierałtowic serwowały
zakupić wyroby rękodzieła.
m.in. pyszny kołocz.

Ustronsky zagrał utwory własne
oraz covery.

Złote Pary z naszej gminy
Pięćdziesięciolecia małżeństw
17 czerwca w przyszowickim pałacu Raczków odznaczono pary małżeńskie obchodzące
w tym roku Złote Gody. Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie, nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymali Państwo:
Maria i Erwin Noconiowie z Paniówek oraz
Kornelia i Zbigniew Kozakowie, Adelajda
i Stanisław Kozłowie, Elżbieta i Erwin
Zgorzały z Przyszowic. Państwo Renata i Teofil Żogałowie odebrali medale we własnym
domu w Przyszowicach.
Odznaczenia wręczał wójt Joachim Bargiel
w towarzystwie przewodniczącego RG Marka
Błaszczyka i kierownika USC Mirosława
Marcola. Na ręce jubilatów złożono również
okazałe bukiety kwiatów, kosze obfitości,
a przede wszystkim serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i doczekania w zdrowiu kolejnych jubileuszy.
Do powinszowań dołączyli się przedstawiciele zakładów pracy w których jubilaci
pracowali przed odejściem a emeryturę życzenia składali m.in. górnicy w mundurach
i przedstawiciele przemysłu koksowniczego.
Nie obyło się bez życzeń od najmłodszego
pokolenia mieszkańców naszej gminy - dzieci
z Gminnego Przedszkola w Przyszowicach,
które pod opieką swoich wychowawczyń
przygotowały dla złotych par okolicznościową

wiązankę piosenek i wierszy. Występ przedszkolaków nagrodzono serdecznymi brawami.
Po części oficjalnej szacownych gości
zaproszono do sali bankietowej, gdzie była
okazja do wzniesienia toastu i odśpiewania
tradycyjnego „Sto lat” za zdrowie złotych
par.
JM

W domu Państwa Żogałów
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GOK zaprasza
do świetlic!
Na zajęcia po wakacjach

Do Hiszpanii
w ramach Comeniusa
Czwarta wizyta w ramach projektu „Europe beyond the classroom”, Comenius

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach (GOK) już dzisiaj zaprasza do
swoich świetlic na zajęcia, które rozpoczną się po wakacjach.
Świetlica Gierałtowice
tel. 32 301 15 12
Pon. - pt./ godz. 13.00 - 19.00
- Indywidualne zajęcia komputerowe dla
osób w wieku 50+
Zajęcia obejmują naukę obsługi komputera,
podstawowych programów i poruszanie się po
Internecie.
- Warsztaty rękodzieła dla dzieci w wieku 5
- 10 lat.
Na zajęciach najmłodsi będą tworzyć prace,
ucząc się różnych technik rękodzieła np.: filcowania, decoupage'u, quillingu. Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godz. od 17.00-18.30
- Na świetlicy w Gierałtowicach rusza Klub
Malucha „Bajtel”!
Zajęcia dla maluchów w wieku od 3 do 4 lat
będą odbywały się w czwartki,
w godzinach od 10.30-12.30
Informacje na świetlicy Gierałtowice lub pod
numerem telefonu: 32 301 15 12.
Świetlica Paniówki
tel. 32 726 42 49
Pon. - śr./ godz. 11.00 - 18.00
Czw. - Pt./ godz. 9.00 - 18.00
W Świetlicy w Paniówkach od nowego roku
szkolnego będą organizowane:
- Zajęcia plastyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej (dzień tygodnia będzie wybrany po
uwzględnieniu planu lekcji).
- Zajęcia z Klubu Malucha organizowane
w dwóch grupach: czwartek - 10:00 -12:00,
piątek - 10:00 -12:00
Planujemy także zorganizowanie grupy, która
tworzyć będzie rękodzieło artystyczne.
Szczegóły po wakacjach!
Informacje na świetlicy lub pod numerem
telefonu: 32 726 42 49
Świetlica w Chudowie
tel. 604 917 720
Pon. - czw./ 13.00 - 20.00
Pt./ 10.00 - 18.00
- Klub PASTEL dla dzieci w każdy wtorek w godz. 16.30 - 18.00
- Warsztaty rękodzieła dla młodzieży
i dorosłych - środy, godz. 17.00 - 20.00
- Kącik Malucha - piątki, godz. 10.00 - 13.00
Informacje na świetlicy lub po numerem
telefonu 604 917 720.
Świetlica Przyszowice
tel. 32 726 42 47
Pon. - pt./ godz. 13.00 – 18.00
- Warsztaty Rękodzieła dla Młodzieży i
Dorosłych, środy - godz. 17.00 – 20.00
- Kółko plastyczne dla dzieci,
wtorki od godz. 14.00
Informacje na świetlicy lub po numerem
telefonu: 32 726 42 47.
Więcej informacji również na stronie GOKu:
www.gok.gieraltowice.pl w zakładce „Nasze
placówki”.

Źródło: GOK
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Szkolna rodzina Comeniusa z ośmiu krajów

W dniach 23-30.05.2014r. odbyła się kolejna
wymiana nauczycieli i uczniów w ramach
projektu Comenius, który ZSP w Przyszowicach
realizuje w grupie ośmiu krajów europejskich.
Wizyta miała miejsce w Chiclana de la Frontiera
w Hiszpanii. Szkołę reprezentowali nauczyciele:
Anna Madeja oraz Paweł Rucki.
Wizyta rozpoczęła się uroczystą akademią,
podczas której można było podziwiać występy
wokalno-taneczne dzieci oraz niektórych uczących tam nauczycieli. Każda klasa zaprezentowała utwór charakterystyczny dla danego kraju
partnerskiego. Polscy nauczyciele usłyszeli precyzyjne wykonanie piosenki „Wlazł kotek na
płotek”.
Celem wszystkich wizyt jest przede wszystkim
wymiana doświadczeń na polu edukacyjnym,
wobec czego nauczyciele, którzy gościli w szkole w Hiszpanii, przeprowadzili szereg zajęć
z dziećmi, przybliżając im kulturę swoich
krajów. Nauczyciele z polskiej szkoły opowiadali „Legendę o smoku wawelskim”, uczyli
polskich słów oraz prezentowali walory
kulturalno-krajobrazowe kraju. Ponadto uczestniczyli w kilku lekcjach, podczas których
obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczycieli hiszpańskich.
Ogólne wrażenia na temat szkoły i systemu
nauczania w Hiszpanii są bardzo pozytywne.
Dzieci rozpoczynają naukę w szkole w wieku
6 lat. W przedszkolach można zobaczyć już
dwulatków. Zajęcia w ciągu dnia trwają do
godz. 14.00 i są podzielone na 3 półtoragodzinne

bloki, z przerwami po 15 minut. Jedna z przerw
trwa pół godziny. Każdy rocznik, czy klasa ma
zajęcia z jednym nauczycielem, jedynie muzyka,
wychowanie fizyczne oraz religia są prowadzone
przez specjalistów. Można zauważyć różnice
w nauczaniu i polegają one w głównej mierze na
nauce poprzez badanie. Nauczyciel podaje wiedzę, wprowadza teorię, pokazuje problem,
uczeń poprzez ćwiczenia i praktykę, konstruuje
samodzielne wnioski, odkrywa nowości, aby
w efekcie odnieść swój sukces. Wiele zajęć jest
prowadzonych metodą projektu, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę w sposób aktywny.
Wizyta była szczególna również pod względem krajobrazowym. Szkoła partnerska, C.E.I.P
Andalus, mieści się na południu Hiszpanii,
w przepięknym regionie Andaluzja. Przyjezdni
nauczyciele mieli okazję zwiedzić Sevillę oraz
Kadyks. Zobaczyli wybrzeże kierując się w stronę Gibraltaru z przepiękną miejscowością Tarifa,
w której dało się odczuć klimat sąsiadującego
Maroka. Nie można zapomnieć o muzyce i tańcu,
które dla Hiszpanów stanowią ogromną i ważną
część życia oraz o walorach kulinarnych, czyli
o przepysznym gaspaccio, czy wspaniałej paelli.
Nie da się ukryć, iż ta wizyta była wyjątkowa
pod każdym względem. Nauczyciele wrócili bogatsi o nowe doświadczenia oraz zarażeni od
Hiszpanów energią i optymizmem.
Zapraszamy do odwiedzania strony:
www.europebeyondtheclassroom.weebly.com
Anna Madeja

Miś Bezpieczeństwa 2014
Dokończenie z strony 3.
zakwalifikowała się do II etapu, który odbył się
29 maja w Szkole Podstawowej w Paczynie.
Drugi etap przebiegał w dwóch częściach.
W pierwszej części uczniowie indywidualnie
rozwiązywali test. Następnie 3-osobowe zespoły
z każdej szkoły zmierzyły się z zadaniami
konkursowymi, takimi jak m.in.: krzyżówka,
wykreślanka, rysowanie znaków, wypisywanie
elementów budowy roweru, odczytywanie kolejności przejazdu na skrzyżowaniu. Pomiędzy
częściami konkursu odbył się pokaz udzielania
pierwszej pomocy.
Drużyna z ZSP Gierałtowice zdobyła III
miejsce i otrzymała puchar, maskotkę „Miś
bezpieczeństwa”, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
Upominki ufundowane były przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, Urząd Miejski w Toszku,
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Katowicach i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Gierłtowicach z wicestarostą gliwickim Waldemarem Dombkiem.
Teresa Ral

Pytania o śląską tożsamość
Spotkanie z dziennikarzem
17 czerwca w sali sesyjnej gierałtowickiego
ratusza odbyło się spotkanie z Jackiem Dziedziną - dziennikarzem „Gościa Niedzielnego”. Zorganizowało je miejscowe Koło
Związku Górnośląskiego. Zaproszonego
gościa przedstawiła dr Janina Rożek - prezes
Koła.
Tytuł spotkania: „Ślązak, gorol - dwa bratanki”, okazał się pretekstem nie tylko do rozważania relacji pomiędzy rdzennymi Ślązakami
a ludnością napływową, ale i postawienia pytań,
m.in.: Czy śląskość jest oderwana od Polski?
Czy jest w opozycji do Polski? Czy poczucie
bycia Ślązakiem wyklucza identyfikowanie się
jako Polaka? - Pytania stawiane przez uczestników spotkania miały wyraźnie zaznaczony
kontekst - chodzi o poglądy działaczy Ruchu
Autonomii Śląska.
W gorącej dyskusji nie zabrakło deklaracji: Nie pozwolę wydrzeć sobie, ani polskości, ani
śląskości - powiedziała Urszula Kaczmarczyk,
prezes honorowy Koła Związku Górnośląskiego
w Gierałtowicach. Z kolei inny uczestnik spotkania przypomniał: Modliliśmy się zawsze w języku polskim.
Rozmawiano również o projekcie wystawy
stałej dotyczącej historii Górnego Śląska, która
ma powstać w nowym gmachu Muzeum
Śląskiego w Katowicach. Przygotowywana od
lat wystawa budzi wiele kontrowersji.
Przeciwnicy jej koncepcji twierdzą, że założenia

Jacek Dziedzina

scenariusza wystawy marginalizują powstania
śląskie i przedstawiają je jako wojnę domową,
a nie walkę Ślązaków o przynależność do Polski.
W dodatku w dziale „Wybitne postacie” wymienieni są tylko Niemcy. Nie wspomniano nawet
o Wojciechu Korfantym, ani innym Polaku. Taka wizja historii Górnego Śląska, to dla wielu
osób i środowisk dowód, że pewne fakty
historyczne są celowo pomijane, albo interpretowane w duchu poglądów RAŚ.
Dyskutowano do godzin wieczornych. Na
zakończenie wójt gminy, dr Joachim Bargiel,
podziękował dziennikarzowi za udział oraz
zainspirowanie dyskusji i obdarował go gminnymi gadżetami.
/JM/

Wieczór autorski Tomasza Rożka
Wieczorem, 12 czerwca, w sali
sesyjnej gierałtowickiego magistratu odbyło się spotkanie
z dr Tomaszem Rożkiem - fizykiem, dziennikarzem i autorem
książek popularnonaukowych,
w trakcie którego opowiadał on
o swojej najnowszej książce pt.
„Kosmos”.

Spotkanie dostarczyło głodnym wiedzy czytelnikom wielu interesujących informacji o kosmosie i wszechświecie. Rozbudziło też ciekawość. Z sali padały pytania, często intrygujące
i zaskakujące - Czy obok naszego, może istnieć
jeszcze inny wszechświat? - zapytał młody
człowiek.
Wszystkim ciekawym wszechświata, szukającym o nim interesujących informacji, polecamy „Kosmos” pióra Tomasza Rożka, książkę

razem się trzyma

Foto: Archiwum ZSP

Kosmos

- Ta książka pełna jest moich
fascynacji. Pełna intrygujących
i zaskakujących opisów. Dla kogo
przeznaczonych? Nie, nie tylko dla
fizyków czy matematyków. Ale na
pewno dla ludzi ciekawych świata.
Niezależnie od wieku i wykształcenia powiedział o swoim dziele Tomasz Rożek.
Opowieść ilustrował przeźroczami, bo uważa,
że jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów.

Rodzina

Tomasz Rożek podpisuje
swoją książkę - autograf ma dla mieszkańców Gierałtowic
dodatkową wartość, gdyż autor „Cosmosu” jest rodowitym
gierałtowiczaninem.

31 maja br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gierałtowicach odbył się festyn rodzinny. Na
szczęście pogoda dopisała, więc mieszkańcy
naszej miejscowości przybyli licznie i skorzystali z wielu atrakcji.
Wspólne świętowanie rozpoczął występ grupy
„Azaria” - majoretek z Piekar Śląskich. Dla najmłodszych przygotowano przeróżne zabawy
i konkursy, zaoferowano im malowanie twarzy,
a także możliwość korzystania z dmuchanego
zamku i zjeżdżalni. Nad wszystkim unosiły się
bańki mydlane. Starsze dzieci mogły zgłębić
tajniki paintballu.
W sprzedaży znalazła się nauczycielska książka kucharska, kwiaty doniczkowe wyhodowane
przez uczniów oraz smakołyki przygotowane
przez rodziców i nauczycieli: żur, kiełbasa z grilla, szaszłyki owocowe w fontannie z czekolady,
ciasta domowego wypieku, chleb ze smalcem.
Czas urozmaicały występy uczniów - taniec,
śpiew, recytacja, gra na instrumentach. Okazało
się, że i w tej dziedzinie udało się połączyć pokolenia. Dla szczególnie ruchliwych zaplanowano
rozgrywki sportowe, cieszące się ogromną popularnością. Ojcowie mogli zagrać w piłkę nożną ze
swoimi synami, co spotkało się z wielkim entuzjazmem dzieci. Mecz siatkówki nauczyciele uczniowie zgromadził dużą widownię.
Niepokój wzbudził pożar ugaszony błyskawicznie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gierałtowicach - pokaz umiejętności naszych strażaków wzbudził wiele emocji.
Festyn nie odbyłby się, gdyby nie życzliwość
i ofiarność sponsorów, którym serdecznie dziękujemy: Wolimex - Limanowa, Hydrobud -Chorzów, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy,
Gospodarstwo Rolne - pp. Jolanta i Marek Błaszczyk, Firma Adamczyk S.C. - Hurtownia Warzyw i Owoców, Piekarnia Cukiernia Irena
Ciućko - Smakowska, Zakład RzeźniczoWędliniarski - Grzegorz Zdrzałek, Teatr
Muzyczny w Gliwicach, Firma Transportowa
Andrzej Kostrz, Firma AVON, pp. Katarzyna
i Józef Wuzik, p. Agnieszka Koźluk,
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość", Klub
Sportowy Górnik Zabrze, Urząd Gminy
Gierałtowice, Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Udało się osiągnąć cel - na festynie zgromadziły się całe rodziny, które razem w radosnej
atmosferze zabawy wspólnie spędziły czas.

bogato ilustrowaną, której lektura z pewnością
dostarczy paliwa do dalszych rozważań o otaczającym nas świecie.
Książka ta jest pierwszą częścią planowanej
trylogii, opisującej wszechświat. Część druga,
nad którą dr Rożek właśnie pracuje, poświęcona
jest człowiekowi, a w trzeciej opisany zostanie
świat rzeczy bardzo małych, takich jak cząsteczki chemiczne, atomy i cząstki elementarne.
/JM/

Gabriela Więcko
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Festyn OSP

14 czerwca w Przyszowicach odbył się doroczny Festyn Strażacki organizowany dla mieszkańców przez miejscową Jednostkę OSP.
W otwarciu imprezy uczestniczyli m.in.: wójt
Joachim Bargiel, przewodniczący RG Marek
Błaszczyk, prezes Zarządu Gminnego OSP Alfred Kubicki i prezes OSP Przyszowice Andrzej
Gawlik.
W trakcie festynu strażakom: Franciszkowi
Mazurowi i Andrzejowi Piecuchowi wręczone
zostały brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Dekorował prezes Kubicki.
Była również okazja do zabawy i miłego
spędzenia czasu. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny. Na festynie koncertowała
Orkietra Dęta przy OSP Przyszowice pod dyrekcją Mirosława Hajduka. Można było wziąć
udział w loterii, której główną nagroda był
telewizor. Dużym zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyły się pokazy strażaków, m.in. gaszenia pożaru strumieniem piany - akcja ta dostarczyła dużo frajdy szczególnie dzieciom.
Festyn zakończył się zabawą pod namiotem
ustawionym przy remizie.

Szkoła Podstawowa im. W. Budryka w Chudowie „Szkołą w Ruchu”.
"Szkoła w ruchu" taki tytuł i certyfikat
uzyskała nasza szkoła dzięki działaniom w akcji
"Ćwiczyć każdy może" w ramach ROKU
SZKÓŁ W RUCHU, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok 2013/2014.
Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do
promowania w swoim środowisku aktywności
fizycznej. Zadaniem szkół była realizacja i opis
wybranych zadań z 9 obszarów dotyczących
atrakcyjnych zajęć wychowania fizycznego,
sportowych zajęć pozalekcyjnych, organizacji:
turniejów sportowych i wyjazdów turystycznych, oraz promocji zdrowego stylu życia.
W naszej szkole oprócz ciekawych gier i zabaw
zarówno na lekcjach wychowania fizycznego
i zajęć na basenie, zorganizowano turniej piłki
nożnej halowej, rodzinny turniej tenisa stołowego, dyskoteki i bal przebierańców, wycieczki turystyczne oraz na lodowisko. Dużą
popularnością wśród dziewczyn cieszyły się
zajęcia taneczne, podczas których przygotowano
układy taneczne na różnego rodzaju imprezy
szkolne czy środowiskowe. Chłopcy z klas I - VI
mieli natomiast możliwość pograć w piłkę
nożną. W maju podczas rodzinnego FESTYNU
ojcowie rozegrali mecz piłki nożnej a niewątpliwą atrakcją była kąpiel w pianie przygotowanej przez Straż Pożarną na szkolnym
boisku. Promowanie zdrowego stylu życia to
działania, które od kilku lat prowadzone są w ramach Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.
Autor i koordynator działań Krystyna Krzysteczko
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Gminny Przegląd Teatrzyków
24 czerwca odbył się XIV Gminny Przegląd
Teatrzyków Szkolnych, zorganizowany przez
Szkołę Podstawową z Chudowa. Ten plenerowy
przegląd cieszy się dużym powodzeniem już od
wielu lat, gdyż tradycyjnie odbywa się w pięknej
scenerii chudowskiego zamku. W tegorocznej
imprezie wzięły udział szkoły z Gierałtowic, Paniówek i Chudowa. Każda z nich pokazała
widzom zupełnie odmienne przedstawienia.
Uczniowie z Paniówek wystąpili z kabaretem
„Humorek”, szkoła z Chudowa pokazała „Księżniczkę na ziarnku grochu”, a szkoła z Gierałtowic wystawiła aż dwa przedstawienia: „Calineczkę„ oraz „Przyjaciela od zaraz” - zagranego
przez uroczych sześciolatków. Wszystkie spektakle bardzo się podobały - oklaskiwali je m.in.:
przewodniczący RG Marek Błaszczyk, kierowniczka Referatu Oświaty i Zdrowia Barbara
Mansfeld, oraz dyrektorzy szkół naszej gminy.
Małych aktorów nagrodzono dyplomami i upominkami.

Przyjaciel od zaraz

Pomysłodawczynią oraz organizatorką przeglądu jest Joanna Herok. Należy również dodać, że
dzięki Bogusławowi Łożyńskiemu, można było
zapewnić uczestnikom dodatkowe atrakcje, takie
jak przejażdżka bryczką, dmuchane zjeżdżalnie
i poczęstunek.
Źródło Joanna Herok

Mistrzostwa Śląska w Pływaniu
Radlin - 17 medali
6 czerwca w Radlinie odbyły się Mistrzostwa
Śląska w Pływaniu Młodzików (11 lat), w których
rywalizowało 293 pływaków z 33 śląskich klubów. Zawodnicy Jedności 32 Przyszowice wygrali klasyfikację klubową, zdobywając 17 medali - 9 złotych, 5 srebrnych oraz 3 brązowe. Medale
dla naszego klubu zdobyli: Sandra Kocur - 4 złote i 1 srebrny, Robert Wyrobek - 5 złotych
i 1 srebrny, Dariusz Bartnik - 1 złoty, 2 srebrne
i 3 brązowe, Mateusz Hudzikowski - 1 złoty,
2 srebrne, Filip Lamla - 1 złoty i 1 srebrny,
Magdalena Swaczyna - 2 srebrne, Martyna
Mryka - 1 srebrny i Kinga Botor - 1 srebrny.
W podanym zestawieniu wzięte są pod uwagę

medale zdobyte w sztafetach - złoto sztafety
chłopców 4x50 m st. zmiennym i srebra sztafet
4x50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców.

Gliwice - 2 medale
Bartosz Prokop z Jedności Przyszowice
zdobył 2 medale na Mistrzostwach Śląska w Pływaniu 12-latków, które rozegrano w Gliwicach.
Bartek zdobył srebro w wyścigu na 800 m st.
dowolnym oraz brąz na 200 m st. dowolnym.
W zawodach barwy naszego klubu reprezentowali również Paulina Pierchała i Adam
Kruczkowski, którzy poprawili swoje rekordy
życiowe.

Walczyli o Czarne Diamenty
najskuteczniej - Durkacz
W dniach 12-14 czerwca br. w Galerii Kupieckiej Oczko w Myszkowie odbył się
XXXVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski
o Czarne Diamenty.
W tym prestiżowym turnieju zawodnicy Gardy
zdobyli sześć medali, w tym jeden złoty, wywalczony przez Damiana Durkacza i zajęli pierwsze
miejsce jako najlepsza drużyna z Polski, wyprzedzając BKS Skorpion Szczecin i Kleofasa 06 Katowice.
Na starcie zawodów stanęło 64 juniorów i kadetów z 12 klubów Niemiec, Czech, Ukrainy
i Polski. W międzynarodowym towarzystwie barwy Gardy reprezentowali kadeci: Damian Durkacz waga papierowa 48 kg, Dawid Kuś waga

piórkowa 57 kg, Tomasz Otworowski waga półśrednia 66 kg, Aron Nocoń waga półciężka 80 kg
Oraz juniorzy Dawid Kubiak waga kogucia 56 kg,
Paweł Bednorz waga półśrednia 69 kg i Seweryn
Skoczyński waga półciężka 81 kg.
Do finałów zdołało się przebić czterech podopiecznych trenera Spiechy. Najskuteczniej z nich
walczył Damian Durkacz.
Wyniki walk finałowych z udziałem bokserów
Gardy: Damian Durkacz Garda - Kacper Harkawy Champion Chojnów 2-1. Dawid Kubiak Garda - Alexander Fengler Baden-Wurttemberg 0-3.
Seweryn Skoczyński Garda -Jonathan Fischbuch
Baden-Wurttemberg TKO 2. Aron Nocoń Garda Filip Foryś BKS Skorpion Szczecin 0-3.

Turniej im. Henryka Bałuszyńskiego
Gwiazda Chudów wygrała zdecydowanie
II Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Henryka Bałuszyńskiego. W trakcie zawodów
rozegranych 29 czerwca w Chudowie, pokonali 3:0 KS Bojków, 2:0 Jedność Przyszowice i zremisowali 0:0 z Pogonią Ziemięcice. Miejsce II zajął KS Bojków (4 pkt.),
III Jedność (3 pkt.), a IV Pogoń (2 pkt.).
Najlepszym strzelcem został Jakub Wilczek
z Gwiazdy (2 gole). Puchary i nagrody
wręczał Łukasz Bałuszyński - syn patrona
Turnieju.

Gwiazda z Pucharem za I m. - z prawej w I rzędzie trener Jacek Porembski

Turniej

Gminna Gimnazjada

o Puchar Jedności

W trakcie Gminnej Gimnazjady, rozegranej 9 czerwca w Przyszowicach, padło kilka wartościowych wyników
w konkurencjach lekkoatletycznych w biegu na 100 m dziewcząt Ewa Spyra
uzyskała czas:12.36 s. Na tym samym
dystansie wśród chłopców wygrał
Bartosz Gajewski 12.25 s. W sumie rywalizowano w 15 konkurencjach - również siłowych i sprawnościowych.
Drużynową rywalizację wygrało
Gimnazjum z Gierałtowic. Miejsce II

Świetną imprezę dla najmłodszych
piłkarzy zorganizowali działacze Jedności Przyszowice - w trakcie dwudniowego turnieju dla piłkarzy z rocznika 2005 i młodszych, przez boisko
przewinęło się ponad 200 zawodników.
Chętnych do udziału w rozgrywkach
nie zabrakło - swoje drużyny do Przyszowic przysłali m.in.: Górnik Zabrze,
Piast Gliwice, Concordia Knurów,
APN Paniówki, APN Knurów,
zespoły z Zabrza i Rudy Śląskiej.
Mecze rozgrywano na głównej
płycie Jedności, na której na potrzeby turnieju utworzono dwa
boiska.
Warto podkreślić, że każdy
zawodnik otrzymał pamiątkowy
medal, a drużyny puchary. Organizatorzy wyróżnili też najlepszych graczy. Nagrody wręczał
Paweł Szołtysek - wiceprezes Jedności ds. organizacyjnych.

Piłka nożna - tabele końcowe
Klub

1. Walka Makoszowy (Zabrze)
2. Gwiazda Chudów
3. Naprzód Świbie
4. Olimpia Pławniowice
5. Quo Vadis Makoszowy
6. LKS 45 Bujaków
7. Amator Rudziniec
8. Start Kleszczów
9. KS Bojków (Gliwice)
10. Piast Pawłów (Zabrze)
11. Pogoń Ziemięcice
12. Victoria Pilchowice
13. Kłodnica Gliwice
14. Korona Bargłówka

Liga okręgowa, gr. Katowice IV
Sezon - 2013/2014
M.

Sezon -- 2013/2014
2013/2014
Sezon
M.

Pkt.

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

66
63
54
50
50
45
42
33
30
29
22
18
11
10

wywalczyły Paniówki, a III przypadło
gimnazjalistom z Przyszowic. Indywidualnie za najlepszych zawodników
uznano Jakuba Wilczka i Larysę Ciesielską z Paniówek. Zawody zorganizował ZSP w Przyszowicach, a koordynowała je Katarzyna Szolc.
W ceremonii wręczania nagród wzięli
udział: wójt Joachim Bargiel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk.
Źródlo: Katarzyna Szolc

Przed rozdaniem nagród - Turniej o Puchar Jedności

Klub

Klasa B, grupa: Zabrze

informator

Klasa A, grupa: Zabrze
Klub

Sezon -- 2013/2014
2013/2014
Sezon

Pkt.

1. Fortuna Gliwice
30 62
Foto: Romana
30Gozdek
57
2. ŁKS Łagiewniki Bytom
3. Sokół Orzech
30 54
4. Wilki Wilcza
30 48
5. KS 94 Rachowice
30 47
6. Odra Miasteczko Śląskie
30 46
30 44
7. ŁTS Łabędy
8. Orzeł Nakło Śląskie
30 41
9. Silesia Miechowice
30 41
10. Orzeł Mokre (Mikołów)
30 40
11. Czarni Pyskowice
30 38
12. Tempo Paniówki
30 37
13. Orzeł Miedary
30 31
14. Unia Świerklaniec
30 29
15. Gwarek Zabrze
30 28
16. Tęcza
Wielowieś
30 18
Foto:
J. Miszczyk

1. MKS Zabrze-Kończyce
2. Zamkowiec Toszek
3. Zryw Radonia
4. Zaborze Zabrze
5. Carbo Gliwice
6. Sokół Łany Wielkie
7. Społem Zabrze
8. Młodość Rudno
9. Orły Bojszów
10. Naprzód Żernica
11. Jedność 32 II Przyszowice
12. Drama Kamieniec
13. MOSiR Stal Zabrze
14. Ruch Kozłów
15. Przyszłość II Ciochowice
16.
Orzeł
Stanica
Foto:
J. Miszczyk

M.

Pkt.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

64
55
54
53
50
44
44
42
42
41
40
38
35
33
30
14

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Pływaniu - wyniki
Paniówki - maj 2014
Rocznik 2006 i młodsi
25 m grzbiet dziewczęta
1. Szolc Zuzanna 27,66 Paniówki
2. Swoboda Klaudia 28,43 Paniówki
3. Skowron Róża 28,88 Przyszowice
25 m grzbiet chłopcy
1. Kudyba Daniel 24,02 Przyszowice
2. Swaczyna Szymon 24,39 Paniówki
3. Wieczorke Maciej 25,33 Przyszowice
R. 2005 - 25 m grzbiet dziewczęta
1. Mandziej Milena 23,51 Przyszowice
2. Szolc Kamila 25,13 Chudów
3. Lechus Wiktoria 25,48 Przyszowice
Chłopcy: 1. Majowski Krzysztof 23,86 Paniówki
2. Nowak Wiktor 24,41 Przyszowice
3. Kubica Filip 25,34 Przyszowice
R. 2004 - 25 m grzbiet - dziewczęta
1. Browarska Emilia 20,75 Paniówki
2. Idzikowska Anna 20,94 Gieraltowice
3. Famula Paulina 22,11 Przyszowice
Chłopcy:
1. Pierchała Maksymilian 20,96 Przyszowice
2. Browarski Maciej 21,16 Paniówki
3. Hryb Jan 24,33 Gierałtowice
R 2003 - 50 m grzbiet - dziewczęta
1. Kocur Sandra 37,06 Przyszowice
2. Botor Kinga 45,21 Paniówki
3. Stypula Paulina 50,59 Paniówki
Chłopcy: 1. Bartnik Dariusz 36,01 Paniówki
2. Wyrobek Robert 36,14 Paniówki
3. Lamla Filip 42,63 Przyszowice
R 2002 - 50 m grzbiet - dziewczęta
1. Szołtysek Karolina 40,05 Gierałtowice
2. Pierchala Paulina 41,09 Przyszowice
3. Benson Barbara 49,15 Paniówki
Chłopcy: 1. Kruczkowski Adam 39,38 Przyszowice
2. Prokop Bartosz 40,22 Paniówki
3. Małyszek Dominik 50,62 Przyszowice
R. 2001 - 50 m grzbiet - dziewczęta
1. Slany Kamila 42,68 Gierałtowice
2. Rzepa Wiktoria 47,83 Chudów
3. Wilk Karolina 49,36 Paniówki

Chłopcy: 1. Mateja Mateusz 41,87 Przyszowice
2. Galański Karol 53,66 Paniówki
3. Smolarek Oskar 54,38 Przyszowice
R 2005 - 25 m kraul - dziewczęta
1. Gorszanów Jagoda 19,49 Paniówki
2. Mandziej Milena 20,96 Przyszowice
3. Sommer Małgorzata 22,66 Przyszowice
Chłopcy: 1. Majowski Krzysztof 23,42 Paniówki
2. Nowak Wiktor 23,49 Przyszowice
3. Kubica Filip 24,67 Przyszowice
R. 2004 - 25 m kraul - dziewczęta
1. Idzikowska Anna 16,90 Gierałtowice
2. Wolny Natalia 17,59 Przyszowice
3. Smolarek Alina 19,66 Przyszowice
Chłopcy: 1. Kalkan Jakub 16,52 Przyszowice
2. Browarski Maciej 17,76 Paniówki
3. Kocaj Łukasz 20,34 Gierałtowice
R. 2003 - 50 m kraul - dziewczęta
1. Swaczyna Magdalena 32,22 Paniówki
2. Kocur Sandra 32,77 Przyszowice
3. Mryka Martyna 37,08 Przyszowice
Chłopcy: 1. Bartnik Dariusz 32,15 Paniówki
2. Hudzikowski Mateusz 33,92 Paniówki
3. Kuś Mateusz 42,09 Paniówki
R 2002 - 50 m kraul - dziewczęta
1. Szoltysek Karolina 35,87 Gierałtowice
2. Benson Barbara 41,02 Paniówki
3. Waluga Magdalena 44,37 Paniówki
Chłopcy: 1. Dembia Mateusz 32,89 Gierałtowice
2. Prokop Bartosz 33,51 Paniówki
3. Kciuk Filip 38,85 Przyszowice
R 2001 - 50 m kraul - dziewczęta
1. Rozkoszek Julia 33,02 Gierałtowice
2. Slany Kamila 36,42 Gierałtowice
3. Kot Karolina 38,87 Chudów
Chłopcy: 1. Mateja Mateusz 38,17 Przyszowice
2. Szolc Jakub 39,85 Paniówki
3. Cieluch Marek 41,88 Chudów
R 2005 - 25 m klasyk - dziewczęta
1. Gorszanów Jagoda 25,70 Paniówki
2. Lechus Wiktoria 30,01 Przyszowice
3. Szolc Kamila 31,27 Chudów

Chłopcy: 1. Koniczek Paweł 41,06 Chudów
R. 2004 - 25 m klasyk - dziewczęta
1. Wolny Natalia 23,19 Przyszowice
2. Browarska Emilia 24,05 Paniówki
3. Kaletka Milena 25,60 Gierałtowice
Chłopcy: 1. Kalkan Jakub 21,16 Przyszowice
2. Pierchała Maksymilian 21,43 Przyszowice
3. Moń Mateusz 33,78 Gierałtowice
R. 2003 - 50 m klasyk - dziewczęta
1. Mryka Martyna 45,06 Przyszowice
2. Swaczyna Magdalena 45,59 Paniówki
3. Stypula Paulina 47,98 Paniówki
Chłopcy:1. Wyrobek Robert 43,16 Paniówki
2. Hudzikowski Mateusz 46,37 Paniówki
3. Lamla Filip 47,45 Przyszowice
R. 2002 - 50 m klasyk - dziewczęta
1. Pierchała Paulina 45,59 Przyszowice
2. Waluga Magdalena 52,00 Paniówki
3. Szołtysek Anna 55,54 Paniówki
Chłopcy: 1. Dembia Mateusz 44,09 Gierałtowice
2. Kruczkowski Adam 46,82 Przyszowice
3. Kciuk Filip 54,29 Przyszowice
R. 2001 - 50 m klasyk - dziewczęta
1. Rozkoszek Julia 42,11 Gierałtowice
2. Kostrzak Aleksandra 56,69 Gierałtowice
3. Mika Paulina 57,33 Paniówki
Chłopcy: 1. John Jakub 51,60 Paniówki
2. Szolc Jakub 51,91 Paniówki
3. Adamczyk Dawid 1:01.20 Gierałtowice
Sztafety: 4x50 m stylem dowolnym
Dziewczęta - 1. Gierałtowice 2:16.60
2. Przyszowice 2:31.04, 3. Paniówki 2:31.80
Chłopcy - 1. Paniówki 2:14.13
2. Przyszowice 2:26.25, 3. Gieraltowice 2:56.83
Najlepsza zawodniczka:
Magdalena Swaczyna - 50 m kraul - 32.22
Najlepszy zawodnik:
Dariusz Bartnik - 50 m kraul - 32.15

Wyniki opracowała Alicja Stachura

WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032. 30. 11. 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032. 30. 11. 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032. 30. 11. 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY
.

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032. 30. 11. 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szołtysek
tel. 032. 30. 11. 313;
e-mail: pszoltysek@gieraltowice.pl
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032. 30. 11. 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 032. 30. 11. 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032. 30. 11. 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
tel. 032. 30. 11. 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Planowania Przestrzennego
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032. 30. 11. 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032. 30. 11. 390;e-mail:ros@ gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032. 30. 11. 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032. 30. 11. 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 032. 30. 11. 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032. 30. 11. 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032. 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Beata Nitsze
tel. 032. 30. 11. 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gierałtowickie Centrum Rozwoju
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032. 30. 11. 527, 032. 30. 11. 528,
032. 30. 11. 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032. 30. 11. 521; fax: 032. 30. 11. 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032. 30. 11. 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032. 30. 11. 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032.30.11.508; 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 032.30.11 509; 601 056 069

11

Pływacy podsumowali sezon
Młodzicy Jedności zdobyli 32 medale na Mistrzostwach Śląska!
W sumie zawodnicy sekcji stanęli 336 razy na podium zawodów
krajowych i międzynarodowych.
15 czerwca pływacy Jedności 32 Przyszowice
podsumowali bogaty w sukcesy sezon - trwający
od października 2013 r do czerwca br. Było co
sumować! Łącznie stanęli 336 razy na podium
zawodów krajowych i międzynarodowych,
w tym 32 razy na Mistrzostwach Śląska - najczęściej grupa 11-latków, która w swojej kategorii wiekowej nie ma sobie równej w naszym
województwie. Potwierdził to Drużynowy Wielobój Pływacki Młodzików (kat. wiekowa 11 lat)
rozegrany w maju br. w Radlinie, gdzie Jedność
zdobyła 3672 punkty i 21 medali, wygrywając
punktację klubową w województwie śląskim.
W trakcie uroczystego zakończenia sezonu,
pływacy i ich trenerka - Alicja Stachura, odbierali zasłużone gratulacje. Składali je m.in.
zaproszeni goście: przewodniczący RG Marek
Błaszczyk, kierowniczka Ref. Edukacji i Zdrowia UG Barbara Mansfeld, wicedyrektor ZSP
w Przyszowicach Violetta Kunkiewicz oraz
zarząd klubu z prezesem Marianem Szołtyskiem i wiceprezesami - Pawłem Szołtyskiem
i Grzegorzem Widuchem. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Po części oficjalnej odbył się piknik, a jego
sponsorami oraz fundatorami części nagród byli
rodzice zawodników. Warto podkreślić, że są oni
mocno zaangażowani w działalność sekcji.
JM

Lutyński i Durkacz
pojadą na Ogólnopolską
Olimpiadę Młodzieży
Boks - Garda Gierałtowice

Damian Durkacz i Dawid Lutyński z Gardy
Gierałtowice wygrali (1 czerwca) w Myszkowie
Międzywojewódzkie Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kadetów w Boksie, która odbędzie się w tym roku w Świdnicy
i tym samym wywalczyli przepustkę na te
prestiżowe zawody. To kolejny duży sukces
tych obiecujących bokserów.
W Myszkowie w barwach Gardy walczyli
jeszcze: Nocoń, Trybalski i Otworowski, którzy
zostali wicemistrzami eliminacji i nie zdołali się
zakwalifikować do Świdnicy.
Źródło: GARDA

Sekcja pływania Jedności Przyszowice, zarząd klubu oraz goście

Finał piłkarskiej ligi
W połowie czerwca
zakończył się sezon ligi
piłki nożnej 2013/2014.
Kluby z naszej gminy powinny zaliczyć go do udanych - Drużyna LKS
Jedność 32 Przyszowice
zajęła wysokie czwarte
miejsce w rywalizacji zespołów IV ligi (gr. II śląska), a Gwiazda Chudów
wywalczyła upragniony
powrót do rozgrywek
klasy A. Rywalizacja tych
dwóch zespołów budziła
chyba najwięcej emocji
wśród kibiców.
Końcowy wynik Jedności jest przyjemną
niespodzianką i potwierdza, że drużyna ma
potencjał - dowodzą go m.in. skuteczny finisz
(4 zwycięstwa w ostatnich pięciu kolejkach)
i efektowne wygrane z najlepszymi - 2:0 z GKS
Jastrzębie i 8:4 z Góralami z Żywca, którzy
przed spotkaniem z Jednością zajmowali 3 miejsce w tabeli.
Dobre wyniki zbiegły się w czasie z objęciem
funkcji trenera przez Bartosza Kowala (poprzedni pierwszy trener, Krzysztof Szumski,
objął stanowisko II trenera w Piaście Gliwice).
Najwięcej goli w minionym sezonie dla naszej drużyny zdobyli: Ariel Mnochy - 17, co
dało mu dzielone IV m w klasyfikacji na króla
strzelców ligi. Rafał Hajok strzelił 13 bramek,
Krystian Sosna 8.
Więcej informacji o przyszowickiej piłce - na oficjalnej
stronie Jedności: jednosc32.pl

W ostatnim meczu sezonu Jedność pokonała
Unię Racibórz 3:1

IV liga, grupa: śląska II
Klub
1. GKS 1962 Jastrzębie
2. Iskra Pszczyna
3. GTS Bojszowy
4. Jedność 32 Przyszowice
5. Gwarek Ornontowice
6. Krupiński Suszec
7. Czarni-Góral Żywiec
8. GKS II Katowice
9. Górnik Pszów
10. Drzewiarz Jasienica
11. Podlesianka Katowice
12. Forteca Świerklany
13. Unia Racibórz
14. KS Wisła
15. AKS Mikołów
16. Spójnia Landek

Pozostałe tabele na str. 11

Sezon - 2013/2014
M.

Pkt.

Bramki

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

78
60
52
51
49
48
47
43
38
37
36
32
32
27
25
18

100-18
73-45
57-47
65-58
64-40
46-32
69-68
69-59
52-62
40-46
45-64
45-51
51-66
40-84
33-76
30-63

