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To komunikacyjna rewolucja. Po pra-
wie 20 latach funkcjonowania różnych 
taryf, od 1 stycznia 2018 roku na tere-
nie Metropolii mieszkańcy będą mogli 
w końcu podróżować swobodnie, po-
siadając jeden, wspólny bilet jednora-
zowy. 
 

   Wprowadzenie do obrotu wspólnego 
metropolitalnego biletu jednorazo-
wego jest możliwe dzięki porozu-

mieniu, które zostało zawarte pomię-
dzy: KZK GOP, MZKP Tarnowskie 
Góry oraz MZK Tychy. 

   Dotychczas pasażerowie, podróżu-
jący komunikacją miejską pomiędzy 
Tychami a aglomeracją śląską, musieli 
uważać na to, do autobusu z jakim logo 
wsiadają, a wybierając linie dwóch róż-
nych organizatorów - posiadać ze sobą 
dwa bilety, co przekładało się również 
na wzrost kosztów podróży. 

   Od 1 stycznia 2018 wszystko to się 
zmieni, a mieszkańcy Metropolii będą 
mogli swobodnie podróżować po jej 

 

. 

obszarze ze wspólnym biletem jednora-
zowym. Będzie on uprawniał do przeja-
zdów wszystkimi liniami autobuso-
wymi, tramwajowymi i trolejbuso-
wymi organizowanymi przez KZK 
GOP, MZKP i MZK. 
 

 

  Ustalony cennik nie wprowadza 
żadnych zmian w kosztach dla osób, 
korzystających z usług KZK GOP czy 
MZKP. Zyskają oni natomiast wydłu-
żony czas przejazdu na określonym 
bilecie: do 20 minut (było do 15), do 
40 minut (było do 30 minut) oraz do 
90 minut (było do godziny). 

   Kolejną nowością jest wprowadzenie 
darmowych przejazdów dla dzieci 
i młodzieży do 16 lat, mieszkających na 
terenie Metropolii. Młodzież (roczni-
kowo kończąca 16 lat), urodzona 
w okresie od 1 stycznia do 30 września - 
z darmowych przejazdów będzie mogła 
korzystać do 30 września. Natomiast 
nastolatki urodzone od 1 października 
do końca grudnia - uprawnienie to będą 
posiadać do dnia swoich szesnastych 

urod

 

zin. Uprawnienie to będzie obo-
wiązywać przez cały rok, również 
w weekendy, w wakacje i ferie zimowe. 

   Ulga będzie zapisana na spersonali-
zowanej karcie ŚKUP. Jednak brak tej 
karty wcale nie oznacza, że dzieci 
i młodzież nie będą mogli skorzystać 
z tego uprawnienia już od Nowego 
Roku. Przez trzy miesiące, czyli do 
końca marca, będzie obowiązywać 
okres przejściowy, podczas którego 
najmłodsi mieszkańcy będą mogli 
swobodnie podróżować na podstawie 
posiadanej przy sobie ważnej legity-
macji szkolnej. Dzieci i rodzice będą 
mieć czas, by na spokojnie złożyć 
wniosek o wyrobienie karty ŚKUP. 

/Opr. PR, źródło: Metropolia/
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Druk: CUD-DRUK 

 Jest około 10% większy od poprzedniego!

Warto przypomnieć, że budżet zaplano-
wany na rok 2017 wynosił 53,8 mln zł, 
przyszłoroczny będzie więc większy 
o blisko 5 milionów.
A oto główne źródła jego dochodów: 
udział we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych (PIT) - 
ponad 14 mln zł, subwencja oświatowa 
- ponad 14,5 mln zł, podatek od nieru-
chomości - 10,45 mln zł i opłata eksplo-
atacyjna (kopalnie węgla) - ponad 
6 mln zł. 

   W roku 2018 z gminnej kasy zapla-
nowano wydać ponad 60,6 mln zł. 
Najwięcej na oświatę - ponad 20,7 mln 
zł, co stanowi 40,21 % całego budżetu. 
Na rodzinę (w tym Program 500+) 
przeznaczono ponad 8,3 mln zł, na dro-
gi gminne ponad 3,6 mln zł, na gospo-
darkę komunalną i ochronę środowiska 
blisko 2,7 mln zł. 

    - Do głównych zalet nowego budżetu 
zaliczam jego stabilność i to, że ponad 
60 % jego sumy stanowią dochody 
własne gminy - podkreślił na sesji bu-
dżetowej wójt Joachim Bargiel. Przy-
pomniał również o jego dynamicznym 
wzroście w minionych latach  - w roku 
2002 gmina dysponowała budżetem 
liczącym ok. 21 mln zł, w roku 2010 
było to już 47 mln zł, w 2018 będzie 
niemal 59 mln zł.

   O opinię na temat nowego budżetu 
poprosiliśmy jego głównego architekta 
- skarbnika gminy Michała Kafanke. 
Oto jego komentarz: - Należy zwrócić 
szczególną uwagę na wzrost ogólnej 
kwoty dochodów i wydatków budżetu  
roku 2018 (wzrost o ok. 10% zarówno 
dochodów jak i wydatków w stosunku 
do roku 2017). Powyższe nie wynika 
wyłącznie z realizacji programu 
Rodzina 500+, lecz przede wszystkim ze 
wzrostu dochodów własnych - podatku 
od nieruchomości oraz udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Zmianie ulega również 
struktura dochodów własnych - rośnie 
udział podatków i opłat lokalnych. 
Dzięki tak dużej dynamice wzrostu 
dochodów możliwe było zwiększenie 
wydatków majątkowych (inwestycyj-
nych) gminy (wzrost o 23% w porówna-
niu z rokiem 2017). Podkreślenia wy-
maga również systematyczny wzrost 
nadwyżki operacyjnej, która w całości 
może zostać przeznaczona na finanso-
wanie nowych inwestycji, ponieważ - co 
istotne - gmina Gierałtowice nie posia-
da zadłużenia. 

   W trakcie obrad, którymi kierował 
przewodniczący RG Józef Buchczyk, 
Rada, większością głosów, przyjęła 
kolejną, niezwykle ważną dla gminy 
uchwałę - w sprawie uchwalenia „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Gierałtowice”. - Istnienie tego 
dokumentu pozwoli m.in. na opracowa-
nie nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gierałtowice - 
poinformowała nas Maria Kuczera - 
kierowniczka Referatu Planowania 
Przestrzennego UG Gierałtowice.

  Radni rozpatrzyli także i podjęli 
uchwały w sprawach: a) wyrażenia 
zgody na wniesienie przez gminę Gie-
rałtowice wkładów pieniężnych do 
PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszo-
wicach, b) dodatkowych usług świad-
czonych przez gminę w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te 
usługi, c) podziału środków na dofinan-
sowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2018 r. Kolejne podjęte 
uchwały pozwolą na wprowadzenie ko-
rekt do budżetu na rok 2017 i Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gierałtowice. 

/JM, źródło: materiały RG/

24 grudnia (przed Pasterką) Chór Sko-
wronek z Gierałtowic da koncert kolęd 
w miejscowym kościele parafialnym. 
W imieniu chóru serdecznie zapra-
szamy na to niezwykle klimatyczne 
spotkanie z pięknymi kolędami. 

6 stycznia przez Paniówki przemasze-
ruje barwny Korowód Trzech Króli. 
Będzie to już trzecia edycja tej niezwy-
kłej imprezy pod zimowym niebem. 
   Organizatorzy - Rada Parafialna oraz 
Rada Sołecka Paniówek - serdecznie 
zapraszają mieszkańców gminy do 
udziału w korowodzie. 
   Zbiórkę uczestników wyznaczono na 
godz. 15.40, przy skrzyżowaniu ulic 
Dworskiej i Zwycięstwa. Wymarsz do 
Parku Joanny nastąpi o godz. 16.00. 
W parku będzie okazja do wspólnego 
śpiewania kolęd przy „żywej szopce” - 
Świętej Rodzinie i pasterzom towa-
rzyszyć będą zwierzęta. Przewidziano 
również ciepły poczęstunek - dla dzieci 
będzie on darmowy. 

7 stycznia o godz. 15.00 w kościele 

parafialnym w Chudowie odbędzie się 

tradycyjny koncert kolęd, w którym 

wystąpią chóry z gminy Gierałtowice: 

Cecylia z Paniówek, Skowronek z Gie-

rałtowic, Słowik z Przyszowic oraz go-

spodarze - Chór Bel Canto z Chudowa. 

Kacper i Patryk są przewlekle 
chorzy. Dzięki rehabilitacji i specjali-
stycznemu leczeniu mają szansę 
choć trochę poprawić stan zdrowia. 
Pomóżmy im w tym...

    Koncert odbędzie się w niedzielę, 
14 stycznia 2018 r., w kościele Matki 
Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. 
Rozpocznie się o godz. 17.00. Za-
brzmią najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki oraz słynne arie operetkowe w wy-
konaniu: zespołu Time, solistek Anny 
Kruk i Anny Pieszki, Orkiestry OSP 
z Przyszowic, artystów operetkowych 
Joanny Wojtaszewskiej oraz Kamila 
Rocha Karolczuka przy akompania-
mencie Tomasza Marcola, zespołu 
dziecięco-młodzieżowego Uskrzydleni 
oraz Chóru Skowronek. Koncert popro-
wadzą Gabriela Więcko i Michał 
Czaplicki. Organizatorami imprezy są: 
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach, Parafialne Koło Ca-
ritas i Zespół Uskrzydleni.                .

/org/

To im pomagamy...
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Modernizacja ulicy poprawiła bezpie-
czeństwo jej użytkowników, również 
rowerzystów i zapewniła bardziej kom-
fortowe połączenie drogowe Gierał-
towic z Przyszowicami i Chudowem. 
Rozbudowa objęła odcinek Stachury 
o długości niemal 1,7 km - od skrzyżo-
wania z ul. Ligonia w Gierałtowicach 
do skrzyżowania z ul. Polną w Przyszo-
wicach. 

   Teraz to zupełnie inna ulica, przy-
znają to zapewne ci, którzy już z niej 
korzystają, zwłaszcza odcinek od 
przejazdu kolejowego do ul. Polnej. 
W miejscu bardzo wąskiej, asfaltowej 
dróżki, na której w trakcie wymijania 
samochody zjeżdżały na pobocze, poja-
wiła się przestronna jezdnia z betonu 

asfaltowego o szerokości od 5,5 do 6 m. 
Odcinek ten można bezpiecznie prze-
mierzyć również rowerem - dla jedno-
śladów wybudowano ścieżkę rowe-
rową z bezfazowej kostki betonowej 
o szer. 2 m.

   Przy ulicy powstała kanalizacja de-
szczowa - 1380 mb i zbiornik reten-

3cyjny o pojemności 94 m . Woda od-
prowadzana jest rurami PCV do Potoku 
Ornontowickiego. W rejonie ujścia ka-
nalizacji koryto potoku zostało uregu-
lowane i wzmocnione. 

   Ulicę wyposażono również w cho-
dnik (szerokości 2 m) od skrzyżowania 

z ul. Ligonia do przejazdu kolejowego  
i zjazdy do posesji. Przy okazji tej 
inwestycji zyskała ulica Południowa 
w Przyszowicach, w pasie której wybu-
dowano nową jezdnię z destruktu asfal-
towego na odcinku 437 m.  

    Roboty przy rozbudowie ulicy trwały 
od maja. Ich wykonawcą było Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mostów 
S.A z Gliwic. Koszt całkowity zadania 
wyniósł 2,998 mln zł. Pozyskana przez 
gminę Gierałtowice dotacja pokryła 
50% kosztów kwalifikowanych za-
dania. 

Prace związane z utrzymaniem przeje-
zdności dróg gminnych w okresie zi-
mowym wykonuje Urząd Gminy Gie-
rałtowice za pośrednictwem wykona-
wcy - ZRB Janicki z Gierałtowic. Tele-
fon dyżurny do koordynatora - 667 331 
661. W godzinach pracy Urzędu Gminy 
- tel. 32 301 13 62 lub 32 301 13 60.

Zimową przejezdność dróg powiato-
wych (przebiegających przez gminę 
Gierałtowice) zabezpiecza ZDP w Gli-
wicach za pośrednictwem wykonawcy 
- firmy REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. 
Oto telefony kontaktowe w sprawach 
Akcji Zima: 607 072 410 i 667 082 236.
Sieć dróg powiatowych znaleźć można 
na stronie internetowej: www.zdpgliwice.pl 

Zimą o odpowiedni stan drogi woje-
wódzkiej (DW 921) na terenie naszej 
gminy dba ZDP Gliwice za pośredni-
ctwem firmy DROMAR - Zakład 
Usług Drogowych i Komunalnych 
Marian Kaliściak ze Stanicy (ul. Gli-
wicka 25), nr tel.: 509 406 420.

Prace związane z utrzymaniem przeje-
zdności drogi krajowej (DK40) - na 
terenie gminy - wykonuje GDDKiA - 
Rejon w Zabrzu, ul. Chudowska 1, 
gdzie pełniony jest dyżur całodobowy - 
tel. 32 234 06 92. 

/Opr. JM, źródła: UG Gierałtowice,
Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego/

Beneficjentami projektu są nauczy-
ciele oraz dzieci niepełnosprawne 
przedszkola. - Obecnie dobiega końca 
jego pierwszy etap, którego celem było 
podniesienie kompetencji nauczycieli w 
zakresie stosowania specjalistycznych 
metod terapeutycznych w pracy z dzie-
ckiem o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych - informuje Joanna Barto-
szek, wicedyrektor ZSP w Paniów-
kach do spraw przedszkola. 

    Drugi etap projektu rozpoczął się już 
w październiku 2017 r., a zakończy 
w czerwcu 2018 r. Zakłada on komple-
ksowe, specjalistyczne wsparcie dzieci 

w trakcie zajęć grupowych i indywi-
dualnych. W ramach projektu dopo-
sażono również pracownie terapeu-
tyczne przedszkola i szkoły w Paniów-
kach w sprzęt rehabilitacyjny oraz po-
moce dydaktyczne. 

   W trakcie panelu dyskusyjnego zwra-
cano uwagę na najważniejsze wyzwa-
nia, przed którymi stoją miasta i gminy 
podążające ścieżką zrównoważonego 
rozwoju. Szukano możliwych rozwią-
zań wielu bieżących problemów i in-
spirujących dobrych praktyk.

Z początkiem grudnia górniczy stan 
tradycyjnie celebrował Barbórkę, swoje 
doroczne święto. Z tej okazji odbyły się 
liczne uroczystości, także z udziałem 
przedstawicieli samorządu gminy 
Gierałtowice. 
   Na Barbórce kopalni Sośnica życze-
nia górnikom składali wójt Joachim 
Bargiel i przewodniczący Rady Gminy 
Józef Buchczyk. Z kolei na akademii 
Barbórkowej Zarządu Polskiej Grupy 
Górniczej (z udziałem premier Beaty 
Szydło i ministra energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego), która odbyła się 

w Halembie, gminę Gierałtowice repre-
zentował wicewójt Tomasz Kowol. 
Wicewójt uczestniczył także w kar-
czmie Barbórkowej zorganizowanej 
z okazji 25-lecia Stacji Ratownictwa 
Górniczego kopalni Budryk, a wraz 
z wiceprzewodniczącym Rady Gminy, 
Arturem Tomiczkiem, winszował 
również górnikom kopalni Knurów-
Szczygłowice. W rozmowie z nami 
podkreślił: - Wszędzie witano nas 
bardzo serdecznie i nie skrywano zado-
wolenia, że przyjęliśmy zaproszenie.

/UG/

/JM/

/Opr. JM, źródło: Joanna Bartoszek/

/JM/

Od grudnia ponownie jest do nabycia 
książka kucharska „Smaki Gminy 
Gierałtowice” - zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Cena 25 zł.

Odbiór techniczny ulicy Stachury miał uroczysty charakter. Nie obyło się bez wstęgi, którą cięli m.in.: 
włodarze gminy - wójt Joachim Bargiel i przewodniczący RG Józef Buchczyk, wiceprzewodniczący RG 
Artur Tomiczek, radny Erwin Smolnik, kierowniczka Ref. Inwestycji Danuta Kozik oraz sołtysi Gierałtowic 
i Przyszowic - Gerda Czapelka i Andrzej Gawlik, do których należały finalne cięcia nożycami.

Sala terapeutyczna ZSP w Paniówkach, 
doposażona z pozyskanej dotacji. 

Foto: J. Miszczyk
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Jednym z prelegentów seminarium był wójt gminy 
Gierałtowice, dr inż. Joachim Bargiel



4 WIEŚCI - grudzień 2017

Cytując definicję ustawową, przez 
odpady ulegające biodegradacji 
rozumie się odpady, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztleno-
wemu przy udziale mikroorganizmów, 
czyli odbierane do tej pory na terenie 
gminy Gierałtowice odpady zielone 
oraz odpady kuchenne i spożywcze. 
Oznacza to, iż jako odpady ulegające 
biodegradacji należy selektywnie zbie-
rać od nowego roku nie tylko tzw. 
zielone odpady, ale również odpady 
kuchenne (resztki żywności, obierki 
owoców, warzyw itp.). 

   Odpady te należy gromadzić na tere-
nie zabudowy jednorodzinnej w wor-
kach koloru brązowego z napisem 
„BIO”. Na terenie zabudowy wieloro-
dzinnej zostaną wstawione brązowe 
pojemniki o pojemności 1100 litrów 
z przeznaczeniem na odpady ulegające 
biodegradacji.

   Worki należy wystawiać najpóźniej 
do godziny 6.00 rano w dniu wywozu. 
Worki są dostępne w Referacie Ochro-
ny Środowiska oraz w biurach sołty-
sów. Będą również dostarczane mie-
szkańcom w momencie odbioru odpa-
dów sprzed nieruchomości.      

Pamiętać jednak należy, iż najlepszym 
sposobem na zagospodarowanie  
bioodpadów jest ich kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach.

   Jednocześnie informujemy, iż odpa-
dy zielone, będące odpadami ulega-
jącymi biodegradacji, mogą pocho-
dzić tylko z przydomowych ogro-
dów! 
   Od 2016 r. Istnieje również możli-
wość indywidualnego dostarczenia 

 .
.

.

odpadów zielonych (skoszona trawa, 
liście, kwiaty, miękkie niezdrewniałe 
części krzewów, naziemne części 
chwastów) do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
w godzinach jego otwarcia.               .

   Dodatkowych informacji udziela 
Referat Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice.

Worki w miesiącach od stycznia do 
marca oraz w grudniu będą odbierane 
raz w miesiącu (II sobota miesiąca), 
a w miesiącach od kwietnia do listo-
pada będą odbierane 2 razy w mie-
siącu (II i IV sobota miesiąca). 

BIOODPADY

Wśród biodpadów nie mogą znaleźć się worki foliowe lub inne opakowania.

Terminy wywozu odpadów ulegających 
biodegradacji w roku 2018.

O
g
ło

sz
e
n
ie

O
g
ło

sz
e
n
ie

O
g
ło

sz
e
n
ie

/Ref. Podatków i Opłat Lokalnych UG Gierałtowice/

/Referat Ochrony Środowiska/

www.gieraltowice.pl

Ogłoszenie Urzędu Gminy
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W naszych warunkach smog powodo-
wany jest głównie tak zwaną niską 
emisją, czyli przede wszystkim emisją 
trujących dymów z kominów budyn-
ków. Wchodzące w skład smogu 
związki chemiczne i pyły stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia 
człowieka.            

   W celu kontroli i ograniczenia emisji 
szkodliwych dla zdrowia substancji 
I pyłów, Urząd Gminy Gierałtowice we 
współpracy z Głównym Instytutem 
Górnictwa w Katowicach - twórcą 
innowacyjnej metody monitorowania 
zanieczyszczenia powietrza z wyko-
rzystaniem tzw. „Eko Patrolu GIG”, 
postanowił dokonać inwentaryzacji 
zagrożeń smogowych. W ten sposób 
będzie można zidentyfikować, a na-
stępnie wyeliminować największych 
„trucicieli” z terenu sołectw Chudów, 
Paniówki, Przyszowice i Gierałtowice.

   Zadanie to zostanie zrealizowane 
poprzez opracowanie przestrzennego 
rozkładu stężeń pyłu PM2,5, z wy-
korzystaniem specjalistycznego sprzę-
tu - samochodu o napędzie elektry-
cznym, wyposażonego w pełen zestaw 
niezbędnych czujników. Wynik pomia-
rów zostanie przedstawiony na mapie 
z rozkładem stężeń zanieczyszczeń po-
wietrza, co pozwoli wytypować rejony 
w poszczególnych sołectwach gminy, 
w których zostały zaobserwowane 
przekroczenia parametrów pyłów. 
Rejony te zostaną dokładnie przeba-
dane przy pomocy mobilnej platformy 
monitoringu parametrów niskiej emi-
sji, tj. drona (bezzałogowego statku po-
wietrznego) wyposażonego w apara-
turę pomiarową, dokonującą pomiaru 
gęstości zapylenia metodą laserową dla 

.
.

frakcji PM1, PM2,5 i PM10 oraz umo-
żliwiającą weryfikację metodą refe-
rencyjną, certyfikowanym aspiratorem 
wagowym pyłów. 

   Platforma pomiarowa, stanowiąca 
wyposażenie drona, poprzez kamerę 
automatycznie rejestruje obraz, doko-
nuje lokalizacji za pomocą modułu 
GPS, wyposażona jest również w dal-
mierz akustyczny oraz umożliwia 
mikroprocesorowy zapis i transmisję 
danych. Dzięki zastosowaniu drona 
diametralnie skraca się czas procedury 
kontrolnej, bo urządzenie pobierając 
próbkę dymu wydobywającego się 
z komina, natychmiast bada jej skład.

   Odpowiedzialni za realizację pro-
gramu - Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego i Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice - liczą 
również na współpracę ze społeczną 
siecią monitoringu jakości powietrza 
na terenie naszej gminy, w której działa 
Gierałtowicki Alarm Smogowy - jego 
członkowie społecznie będą monitoro-
wać czystość powietrza na terenie 
gminy Gierałtowice. Posłużą im do 
tego przenośne (osobiste) pyłomierze.

   Zespół Zarządzania Kryzysowego 
przypomina, że od 2012 roku istnieje 
możliwość rejestracji do systemu 

.

.

SWO (System Wczesnego Ostrze-
gania) informującego poprzez wiado-
mość e-mail lub sms o zagrożeniach 
hydrologicznych, meteorologicznych 
i środowiskowych. Rejestracji w syste-
mie można dokonać na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Gierałtowice, 
w zakładce - Zarządzanie Kryzysowe.
.

   Pamiętajmy, że wszyscy mamy 
wpływ na powietrze, którym oddy-
chamy. Wspólnie więc dbajmy o jego 
lepszą jakość.  

Samochód EKO-Patrolu z napędem elektrycznym 
i aparaturą do pomiaru zanieczyszczenia powietrza

/Materiał: ZZK i Ref. Ochr. Środowiska 
- opr. JM/

   Pamiętając, że najważniejszą rolę 
odgrywa edukacja, przeprowadzono 
we wszystkich klasach zajęcia na temat 
smogu. Za jakiś czas, właśnie ci naj-
młodsi mieszkańcy naszej gminy będą 
mieli największy wpływ na powietrze 
jakim oddychamy. 

   W ramach działań, odbył się także 
szkolny konkurs pt. „Czyste powietrze 
w naszej gminie - to możliwe!”, na 
pracę o tematyce antysmogowej, w wy-
branej przez siebie formie. Uczniowie 
mogli stworzyć plakat, ulotkę, bądź 
napisać list w formie apelu do sąsiada, 
na temat uświadomienia szkodliwości 
spalania odpadów w piecach przydo-
mowych. 

   Podsumowaniem działań w obronie 
czystego powietrza był happening 
pt. „Nie dla smogu", który odbył się 
1 grudnia. Uczniowie chcąc wyrazić 
swoje zaniepokojenie stanem jakości 
powietrza, zaopatrzeni w maski ochro-
nne oraz własnoręcznie wykonane tran-
sparenty, ruszyli w marsz po centrum 
Gierałtowic. Młodzi mieszkańcy woła-
jąc „nie dla smogu” oraz rozdając 

ulotki, chcieli zwrócić uwagę na powa-
żny problem związany z indywidu-
alnym ogrzewaniem budynków, gdzie 
poprzez spalanie śmieci i kiepskiej 
jakości paliwa, przyczyniamy się do 
wzrostu zanieczyszczeń powietrza. 

   Mamy nadzieję, że dzięki takim 
działaniom uda się uświadomić 
ludziom problem smogu. 

 /ZSP Gierałtowice/

Mechanik - Pomocnik 
mechanika
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Historia naszej miejscowości 
jest nierozerwalnie związana 
z górnictwem. Do dziś, mimo 
trudnej sytuacji pobliskich 
kopalń, wielu ojców naszych 
uczniów jest czynnymi zawodowo 
górnikami. 

   Dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Przyszowicach uczcili ich 
święto uroczystą akademią, na którą 
zaprosili tatusiów i dziadków górni-
ków, jak również panie Barbary zwią-
zane z naszą szkołą; panią Barbarę 
Mansfeld - kierowniczkę Referatu 
Oświaty i długoletnią dyrektorkę SP 
w Przyszowicach, panią Barbarę Dło-
ciok - emerytowaną nauczycielkę oraz 
panią Barbarę Cyroń - inspektora 
ds.BHP. 

   Podczas akademii, przygotowanej 
przez zespół edukacji wczesno-
szkolnej, mali artyści zaprezentowali 
cała gamę występów związanych z kul-
turą Śląska, czyli: gwarę, wiersze, pio-
senki ludowe, tańce śląskie: trojoka, 
kozierajkę i miotlarza, zagrali również 
hymn górniczy. Występy zostały nagro-
dzone gromkimi brawami gości.     .

Joanna Duss
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DIAMENTOWE GODY obchodzili 
Państwo: Antonina i Hubert Sze-
wiołowie, Melania i Rudolf Widu-
chowie, Lidia i Jan Kaczmarczy-
kowie z Przyszowic. Z Gierałtowic 
przybyli Państwo Elżbieta i Florian 
Machulikowie oraz Maria i Fryde-
ryk Jokielowie. 
Z Paniówek - Państwo Maria 
i Paweł Bednarczykowie. Nato-
miast Państwo Lidia i Joachim 
Grzywokowie z Paniówek nie 
mogli skorzystać z zaproszenia ze 
względu na stan zdrowia.

ZŁOTE GODY świętowali Państwo: 
Maria i Ewald Broszowie, 
Gertruda i Jan Wyrobkowie, 
Aniela i Leonard Kurpasowie, 
Jadwiga i Gerard Słupikowie, 
Małgorzata i Henryk Dudowie, 
Gertruda i Adam Kosińscy oraz 
Stefania i Leszek Małysiakowie 
z Paniówek. Z Przyszowic przybyli 
Państwo: Kornelia i Eugeniusz 
Bylicowie, Krystyna i Stanisław 
Sobotowie, Bronisława i Serafin 
Kuchtowie, Janina i Marian 
Starowiczowie, Alicja i Jan 
Kopcowie. Z Gierałtowic Państwo: 
Zofia i Krystian Tomiczkowie, 
Czesława i Alojzy Kusiowie, 
Anna i Gerard Kocimowie 
oraz Irena i Henryk Janikowie. 
Z Chudowa - Państwo Helena 
i Rajmund Pindurowie. 

Spotkanie odbyło się 22 listopada 
w przyszowickiej restauracji Artus. 
Obecni na nim małżonkowie budzili 
szczery podziw i uznanie. Nic w tym 
dziwnego, wszak swoimi pięćdzie-
sięcioletnimi i dłuższymi związkami 
dowiedli, że marzenia o długiej i szczę-
śliwej miłości są realne.

   - Miłość trudno jest pojąć, ale dzięki 
miłości możemy pojąć wszystko - tymi 
słowami (cytatem z ks. Tischnera) witał 
jubilatów wójt gminy Joachim Bar-
giel. Dziękował małżonkom za przy-
kład, jaki dają swoją postawą młodemu 
pokoleniu, a także za ich wkład w roz-
wój gminy. Życzył zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. Równie ciepło gratu-
lował i winszował jubilatom przewo-
dniczący RG Józef Buchczyk. Gratu-
lacje składał także kierownik USC 
Mirosław Marcol.

  Małżeństwa obchodzące 50-lecie 
związku odznaczone zostały medalami 
Prezydenta RP, nadanymi za długo-
letnie pożycie małżeńskie. W imieniu 
głowy państwa wręczył je wójt gminy. 
Natomiast małżeństwa z 60-letnim 
stażem uhonorowane zostały okoli-
cznościowymi dyplomami, gdyż me-
dale odebrały już 10 lat temu. 

   Za zorganizowanie uroczystości dzię-
kowała, w imieniu własnym i jubila-
tów, doktor Maria Brosz. Podkreśliła, 
iż nie wszystkie gminy organizują po-
dobne uroczystości. - To ważne, by do-
ceniać instytucję małżeństwa, zwła-
szcza w czasach, gdy wiele osób przy-
wiązuje do niej małe znaczenie - 
mówiła. 

   Oprawę artystyczną uroczystości za-
pewniły dzieci z przedszkola w Przy-
szowicach, które pod okiem Patrycji 
Kotyczki zadedykowały jubilatom 
wiązankę piosenek i wierszy, za co 
nagrodzono je serdecznymi brawami. 
Po części oficjalnej odbyło się spotka-
nie przy kawie - rozpoczęto je toastem 
oraz gromkim „Sto lat”!

Z tej okazji 22 listopada najstarszą 
mieszkankę naszej gminy odwiedzili 
wójt Joachim Bargiel i kierownik 
USC Mirosław Marcol. Nie obyło się 
bez serdecznych życzeń! Solenizantce 
wręczono także okolicznościowy 
dyplom.

    Pani Marta Linek mieszka wraz ze 
swoją czteropokoleniową rodziną 
w domu, w którym urodziła się przed 
stu jeden laty. Otoczona jest ciepłem 
i miłością. Jest oczkiem w głowie 
swojej wnuczki i prawnuków. Cieszy 
się również sympatią sąsiadów, którzy 
są z niej niezwykle dumni. 

W szkole powstało miejsce przyjazne 
uczniom, w którym zdobywanie wie-
dzy kojarzy się z odkrywaniem, bada-
niem i samodzielnym poznaniem świa-
ta. Nowa pracownia jest też miejscem 
inspirującym do działań na rzecz 
ochrony środowiska. W dobrze zaaran-
żowanym pomieszczeniu powstało 
małe labolatorium wyposażone w no-
woczesny sprzęt multimedialny i dyda-
ktyczny, m.in. wizualizer, tablicę mul-
timedialną, teleskop, mikroskopy, apa-
rat fotograficzny, globusy, lornetki, ze-
stawy magnetyczne i ekologiczne. Do-
pełnieniem projektu jest namalowanie 
przez Beatę Łakomską, nauczyciela 

muzyki i plastyki, dużej kuli 
ziemskiej na frontowej ścianie sali.  

   Wyposażenie to pomaga przy realiza-
cji podstawy programowej na zajęciach 
przyrody (klasa 4) i biologii (klasa 5-8), 
a także podczas zajęć dodatkowych 
koła przyrodniczego i biologicznego 
w celu rozwijania zainteresowań 
uczniów. Wartość projektu wyniosła 
30 000 zł, z czego 24 000 zł finansował 
WFOŚiGW.                

   Otwarcie „Zielonej Pracowni” doko-
nała dyrektor ZSP w Paniówkach Mał-
gorzata Wiśniewska wspólnie ze swo-
imi uczniami. W kameralnej uroczy-

.
.

stości uczestniczyli: wójt Gminy Gie-
rałtowice Joachim Bargiel, wicewójt 
Tomasz Kowol, sołtys Paniówek Bo-
gusław Mryka, przedstawiciel Zespo-
łu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekolo-
gicznej i Profilaktyki Zdrowotnej 
WFOŚiGW Ewa Cofała, dyrektorzy 
placówek oświatowych oraz praco-
wnicy Urzędu Gminy w Gierałtowi-
cach. Piękną uroczystość przygotowały 
Iwona Jelonek oraz Karina Karcz - 
wicedyrektor ZSP w Paniówkach, która 

jest autorem wniosku o dofinansowanie 
zadania.               

   Wszystkim, którzy przyczyniają się 
do rozwoju szkoły serdecznie dzięku-
jemy! Uczniom życzymy, aby nauka 
w nowej pracowni była przyjemnością, 
a przyswajana wiedza łatwiejsza do 
zastosowania w praktyce.           

.
.

.

/M. Wiśniewska/

/JM/

Na zdjęciu małżeństwa świętujące 60-lecie związku. Towarzyszą im włodarze Gminy Gierałtowice.  Na zdjęciu małżeństwa świętujące 50-lecie związku.

Na zdjęciu małżeństwa świętujące 50-lecie związku.
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Organizatorzy dbają o to aby rozwijać 
twórczą kreatywność dzieci i mło-
dzieży również poprzez zaintere-
sowanie różnymi technikami plasty-
cznymi. Stąd pomysł aby w tym roku 
zadaniem młodych twórców było 
przygotowanie anioła w formie ozdoby 
choinkowej. Ilość prac złożonych na 

konkurs była ogromna. Orszak aniołów 
wyniósł dokładnie 92 egzemplarze.
Osobami, które w poszczególnych 
ka tegor i ach  zdoby ły  nagrody  
i wyróżnienia są:
I kategoria przedszkolaki 
Wyróżnienia: Zofia Różańska, Emilia 
Różańska, Rozalka Marcisz, Hanna 
Kozik, Maria Janko, Hanna Kubis, 
Karolina Kowol, Anna Kajda, Błażej 
Stolarczyk, Lila Hirsz, Lena Kułaga, 
Antonina Nowak.
II kategoria dzieci ze szkoły 
podstawowej klasy I-III
Wyróżnienia: Helena Długosz, Kacper 

Grzywok, Dorota Grzywok, Aurelia 
Łupińska Florey, Paulina Janicka, 
Karmen Perfecka, Emilia Stępień, Olga 
Czechowicz, Michelle Szeląg.
I miejsce Alicja Kowol
II miejsce Maria Kozik
III miejsce Aleksandra Danielczyk
III kategoria dzieci i młodzież ze 
szkoły podstawowej IV-VII
W y r ó ż n i e n i a :  A l e k s a n d r a  
Kociszewska, Dominika Kułaga, 
Marta Skrzypczyk, Julia Małecka.
I miejsce Monika Karczmarz
II miejsce Dominika Ulfig
III miejsce Sławosz Perfecki

Na zdjęciu: organizatorzy wraz z laure-
atami tegorocznej edycji konkursu.

W Adwencie mają miejsce ważne 
wydarzenia. 
W kościołach odprawiane są roraty, na 
które dzieci wędrują z lampionami. 
Górnicy 4 grudnia świętują Barbórkę, 
a dwa dni później św. Mikołaj rozdaje 
prezenty.
Przygotowania do Świąt w każdym 
domu wyglądają podobnie. Już jesienią 
suszy się jabłka, gruszki, śliwki i orze-
chy. Kiszona jest również kapusta 
w beczce. Odpowiednio wcześniej 
pieczone są pierniki, które później 
ozdobią choinkę i świąteczny stół. 
Wszyscy proszą Dzieciątko o wyma-
rzone prezenty.  
Dzień wigilii to kulminacja przygo-
towań świątecznych. Mężczyźni otrzy-
mują niewdzięczne zadanie zabicia 
ryb, z którymi zaprzyjaźniły się już 
dzieci. Kobiety od rana gotują potrawy. 
Najmłodsi stroją choinkę i starają się 
chociaż przez chwilę być grzeczni. 
Pierwsza gwiazdka na niebie daje znak 
do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. 
Świąteczny stół nakryto białym 
obrusem, pod którym jest sianko 
i przystrojono gałązkami choinki.  
Znalazło się na nim dodatkowe 
nakrycie dla niespodziewanego gościa.

Wigilię rozpoczyna wspólna modlitwa, 
potem czytanie fragmentu Ewangelii 
i połamaniem się opłatkiem, także ze 
zwierzętami. Potem śpiewane są 
kolędy. O północy kto tylko może, 
rusza na Pasterkę, która uroczyście 
r o z p o c z y n a  Ś w i ę t a  B o ż e g o  
Narodzenia. 

Świąteczne jedzenie przygotowuje się 
z poszanowaniem śląskiej tradycji 
przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie. A ta nakazuje, aby w dniu 
wigilii spożywać skromne dania 
postne. Na śląskich stołach goszczą 
więc siemieniotka albo konopiotka, 
zupa rybna lub grzybowa, kapusta 
z grzybami lub grochem, kartofle, 
makówki, moczka zwaną też bryją 
i ryby. 
W pierwszy i drugi dzień świąt nie-
którzy jedzą potrawy przygotowane na 
wigilię. Inni nie wyobrażają sobie 
obiadu świątecznego bez porządnie 
wypieczonej rolady, czornych klusek 
z sosem i modrej kapusty. Wszyscy 
natomiast  przez całe święta delektują 
się makówkami i moczką.

Foto: archiwum prywatne rodziny Szołtysek 

Makówki są wyjątkowe - wychodzą 
pyszne i niepowtarzalne. Nie mają one 
nic wspólnego z tymi zrobionymi 
z bułek czy chałki.
Przygotowywanie makówek należy 
rozpocząć od upieczenia małych  
drożdżowych bułeczek. Najlepiej 
zrobić to dzień lub dwa przed wigilią. 

Składniki potrzebne do upieczenia  
drożdżowych bułeczek:
0,5 kg mąki pszennej
2 żółtka i 2 całe jajka 
0,25 g drożdży 
125 ml ciepłego mleka
110 g cukru
145 g stopionego masła
szczypta soli

Mąkę i sól wsypać do miski. Dodać 
drożdże rozmieszane z cukrem 
i ciepłym mlekiem. Poczekać, aż 
drożdże urosną. Następnie dodać 2 całe 
jajka i 2 żółtka oraz ciepłe masło. Długo 
wyrabiać, bo ciasto musi utworzyć 
zwartą kulę. Przełożyć ciasto do miski, 
posypać  z wierzchu  mąką  i przykryć 
ściereczką. Odstawić w ciepłe miejsce 
przynajmniej na 1 godzinę do podwo-
jenia objętości. Włączyć piekarnik na 

o
180 C, a blachę wyłożyć papierem do 
pieczenia. 
Rozwałkować ciasto na grubość około 
3 cm i wykrawać szklanką kółka. 
Formować kulki  i układać na blasze w 
odstępach około 3 cm. Piec ok. 20-25 
minut, aż bułeczki urosną i ładnie się 
zarumienią.  Następnego dnia trzeba je 
pokroić w 1 cm kromki. 
Następnego dnia trzeba przygotować  
mak.  W tym celu, powinno się go 
sparzyć i zmielić dwa razy. Dodać miód 
lub cukier do smaku. Zalać gorącym 
mlekiem i wymieszać. 

Składniki na masę makową:
0,5 kg maku
0,75 l gorącego mleka
2 czubate łyżki  miodu lub cukru 

Przygotowanie makówek:
W misce na dnie układamy pierwszą 
warstwę bułeczek pokrojonych 
w kromki. Na nich kładziemy mak. 
Czynność powtarzamy do wyczerpania 
składników. Ostatnią warstwę powinno 
się lekko docisnąć z wierzchu. 
Makówki przykryć i odstawić w chło-
dne miejsce. 

A.SZ.

Opracowanie: Aurelia Szołtysek
Foto: archiwum prywatne
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Jubilatki odebrały gratulację z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Gierałtowice 

Przyszowice. 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich...

Zręcznie zaplatają. Tryumf w regio-
nalnym konkursie „Zbierzcie kłosy na 
wieniec” najlepszym dowodem. Ich 
ciasta – palce lizać! Stąd i I miejsce 
w etapie regionalnym „Spichlerzo-
wego gotowania - 15 lat powiatu 
gliwickiego”. Od dożynkowych koron 
spod rąk Przyszowiczanek oczu 
oderwać się nie da. Panowie, a jak one 
gotują... Wyróżnienie w konkursie na 
„Najlepszy żur” w Stanicy wymowne 
aż nadto. 
Nie dziwi więc tytuł „Zasłużonego dla 
Gminy Gierałtowice” - najważniej-
szego gminnego wyróżnienia. Nie 
zaskakuje ścisła czołówka w ogólno-
polskim konkursie na „Najlepsze 
KGW”. Doprawdy nie sposób wyo-
brazić sobie minionych 50 lat w Przy-
szowicach bez Koła Gospodyń Wiej-
skich. 
Jak ważne i cenne dla społeczności 
były to lata, uświadamiano sobie 
podczas jubileuszowych uroczystości. 

Świętowano w sobotę, 2 grudnia, 
w restauracji Artus. 
Honory gospodyń czyniły - a jakże! - 
panie z koła-jubilata. Szczególnie miłą 
zebranym była obecność przewo-
dniczących, które przez lata stały na 
czele organizacji. Niezwykle ciepło 
zostały przyjęte: pierwsza przewo-
dnicząca Urszula Jeleń oraz jej 
następczynie - Cecylia Widuch, Bar-
bara Widuch i Regina Krzysteczko. 
W imieniu wszystkich pań z koła 
odbiorczynią gratulacji, życzeń i kwie-
cistych wiązanek była obecna 
przewodnicząca, Barbara Kleczka. 
Bogatą historię koła, jego liczne 
zasługi, zaangażowanie, udział w wielu 
przedsięwzięciach i pracę na rzecz 
środowiska podkreślił wójt Gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel. 
Docenił przy tym twórcze działania, 
aktywność i przykład, jaki gospodynie 
dają młodemu pokoleniu, a zarazem 
siłę oddziaływania organizacji przyno-

szącej chlubę gminie poza jej 
granicami i będącej jej znakomitym 
ambasadorem. 
Równie ciepło o poczynaniach pań 
wypowiadali się przewodniczący Rady 
Gminy Gierałtowice Józef Buchczyk, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Piotr Rychlewski, sołtys Przyszowic 
Andrzej Gawlik. Niczym miód lany 
na serca gospodyń były słowa uznania 
płynące ze strony członkiń zaprzyja-
źnionych kół w Chudowie, Gierałto-
wicach i Paniówkach. 
Gromkie brawa, wzmocnione dono-
śnym „Sto lat!”, stały się dobitnym 
wyrazem wdzięczności za minione

półwiecze i gorącą prośbą o co 
najmniej drugie tyle... 
- Kontynuacja dzieła poprzedniczek to 
z pewnością duże wyzwanie, ale też 
ogromna satysfakcja z udanych przed-
sięwzięć - powiedziała „Wieściom” 
przewodnicząca Barbara Kleczka. 
Zaznaczyła, że w kole działają panie, 
które czują taką potrzebę, chcą 
i potrafią dzielić się z innymi. Na różne 
sposoby - czasem, talentem, pomocą, 
twórczością... 
- To ich dobra i nieprzymuszona wola - 
podkreśliła pani przewodnicząca, nie 
kryjąc podziwu i nie szczędząc uznania 
dla koleżanek z koła. 
Bo też złoty jubileusz nie sprawi, że 
osiądą na laurach. Już dziś zapowiadają 
kolejne ciekawe inicjatywy. Jeśli aura 
pozwoli, zorganizują kulig. Wzorem 
ubiegłych lat wybierają się na 
„Wielkanoc po śląsku” w chorzowskim 
skansenie. Talent, jakim obdarzył je 
Stwórca, gospodynie ukazują kompo-
nując przepiękne dożynkowe korony, 
niezmiennie zachwycające organiza-
torów i gości corocznego święta 
plonów. 
Choć znaczną niedogodnością bywa 
brak własnego lokum, panie z Przy-
szowic dowodzą, że „chcieć to móc”. 
Jubileuszowa uroczystość dowiodła 
kolejnej starej prawdy, że „jaki kto do 
roboty, taki do zabawy”. Panie bawiły 
się znakomicie. Niezapomniane prze-
boje, wygrywane przez zespół Time, 
ożywiały wspomnienia. A wrodzona 
energia ułatwiała snucie planów na 
przyszłość. Nikt z obecnych nie miał 
wątpliwości, że do 50-letniej historii 
koła zostaną dopisane kolejne piękne 
karty... 

/Bw/

50 lat minęło... 
8 sierpnia 1967 roku – tego dnia powstało w Przyszowicach Koło 
Gospodyń Wiejskich. Na zebraniu organizacyjnym w szeregi KGW 
wstąpiło 11 osób (w najliczniejszym składzie koło liczyło 90 członkiń). Już 
dwa lata później święciły pierwszy znaczący sukces: budowę ogródka 
Jordanowskiego. 
Koło zainicjowało i współuczestniczyło w budowie fragmentu kanalizacji 
przy ul. Polnej, organizowało imprezy społeczne (m.in. dożynki, procesje 
Bożego Ciała, Dzień Matki, Dzień Dziecka), zaangażowało się w zbiórkę 
funduszy na budowę remizy strażackiej. Kobiety zdobywały nowe 
umiejętności, np. podczas kursów gotowania i pieczenia, kroju i szycia, 
haftu, tworzenia ozdób, szkoleń uprawy roślin, sanitarnych. 
Koło integruje się z okolicznymi organizacjami społecznymi, 
współpracuje z instytucjami, nie stroni od udziału w festynach-  (Śląskie 
Gody , Goik Śląski) i rodzinnych biesiadach, konkursach oraz imprezach 
środowiskowych („Zlot Czarownic”, Dzień Kapelusza).

Funkcje przewodniczących KGW pełniły: 
Urszula Jeleń, Cecylia Widuch, Wanda Piszczelok, Władysława Rusin, 
Barbara Widuch, Regina Krzysteczko i (aktualnie) Barbara Kleczka.

W niedzielę, 3 grudnia, w salkach przy 
kościele św. Urbana w Paniówkach 
odbył się premierowy spektakl tego 
teatru. Wypełniły go nastrojowe kolędy 
i pastorałki, lecz nie tylko. Młodzi 
aktorzy zaprezentowali się także 
w małych formach scenicznych, 
w uroczy sposób przedstawiając kilka 
historii, m.in. powszechnie znaną 
o królu Herodzie (lecz w gwarze 
śląskiej) i bliższą naszym czasom 
historię powstania kolędy „Cicha 
noc”.W ramach przedstawienia odbyła 
s i ę  r ó w n i e ż  p r e m i e r a  s z t u k i  
terapeutycznej pod tytułem: „Kto robi 
hu, hu, hu”. 
Należy podkreślić bardzo ciepłą rea-
kcję publiczności, która wielokrotnie

nagradzała aktorów gorącymi brawa-
mi. Świąteczne przedstawienie przygo-
towała i wyreżyserowała Ewa Wo-
źniak - twórczyni tego teatru. Nad 
udźwiękowieniem czuwali Dominik 
Sobczyk i Jakub Golasz. Kostiumy 
zaprojektowała i własnoręcznie wyko-
nała Dorota Boczek z GOK w Gierał-
towicach. Na scenie wystąpili: Krzy-
sztof Andryszczak (w roli konferan-
sjera) oraz Zofia Krzysteczko, Anna 
Giersz, Aleksandra Mieszczanin, 
Przemysław Żogała, Bartosz Polo-
czek, Emilia Procek, Lena Gąsior, 
Magdalena Koszelak, Oliwia Hikiel, 
Małgorzata Kuchta, Dominika Jało-
wiecka i Maja Pośpiech.

/JM/

Foto: JM

Foto: J. Miszczyk
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Organizatorzy, jak co roku, przygo-
towali wiele atrakcji. Na początek 
publiczności zaprezentowały się grupy 
taneczne działające w tutejszym 
ośrodku kultury a prowadzonych przez 
instruktorkę Kimi Łagowską. Grupa 
baletowa wystąpiła w układzie 
Porcelanowe laleczki, grupa tańca 
nowoczesnego - Gdy tańczysz nigdy nie 
jesteś sam, Mała Omega - Każdy 
chciałby tak mieć! Omega - Krótka 
etiuda o byciu człowiekiem. 
Artyści ze Studia Teatralnego „Sztuka” 
z Trzebini, w klimat zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia wprowadzili 
obecnych przedstawieniem „Królowa 
Śniegu”. 
Przy stoisku kiermaszowym, gdzie 
można było zakupić wyroby ręko-
dzieła, instruktorki GOK malowały  
dzieciom twarze. Natomiast do wspól-
nej zabawy zachęcały najmłodszych 

animatorki przebrane za aniołka i dia-
bełka. 
Najważniejszą jednak atrakcją tego 
dnia okazał się jak zwykle, długo 
wyczekiwany Mikołaj. Swoim przyby-
ciem z dużym workiem podarków 
wywarł na najmłodszych ogromne 
wrażenie.

Grupa teneczna GOK

Na uroczystość zaproszenie przyjęło 
blisko 50 osób, mieszkańców naszej 
gminy. Spotkanie, powitanie gości i 
przekazanie świątecznych życzeń, 
rozpoczęła Agnieszka Kałuża - kiero-
wnik Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Gierałtowice - Joachim Bargiel, który 
na wstępie zaznaczył, iż spotkanie to 
ma na celu podtrzymanie idei świąt 
i podążanie kierunkiem wyznaczonym 
przez tradycję nakazującą dzielenie się 
wszystkim, tak by w ludzkich sercach 
zagościła miłość, a na ludzkich twa-
rzach uśmiech i radość. Następnie ks. 
proboszcz Józef Świerczek odmówił 
wspólną modlitwę i błogosławił obe-
cnych gości podkreślając charakter 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ  
Mirosława Marcola, w wykonaniu 
którego przepiękne kolędy i pastorałki 
wprowadziły wszystkich w klimat 
świąt Bożego Narodzenia. 
Wszyscy uczestnicy łamiąc się trady-
cyjnym opłatkiem, składali sobie 
wzajemnie życzenia. Następnie po-
dane zostały na stół pierwsze 
tradycyjne potrawy wigilijne. Czas 
pomiędzy podawaniem kolejnych 
potraw, zebrani na wieczerzy goście, 
umilali sobie wspólnymi rozmowami 
i słuchaniem kolęd. 
Ponadto serdecznie podziękowania 
kolejny raz ślemy państwu Kostrz 
z Chudowa, którzy przewieźli 
specjalnie zorganizowanymi busami 
prawie trzydziestu mieszkańców 
Gminy Gierałtowice na miejsce wigilii 
oraz do domów. 
Wspólne kolędowanie zakończyło się 
po godz. 15-tej. Dla większości 
naszych gości spotkanie wigilijne było 
najważniejszym wydarzeniem w mija-
jącym roku - wspólne rozmowy, 
życzenia, opłatek oraz kolędowanie 
sprawiły, iż zapomnieli oni o swoich 
problemach, chorobie czy samotności. 
Przed odjazdem każdy z gości 
otrzymał w prezencie kalendarz gminy 
na nowy 2017 rok oraz paczki 
żywnościowe.

23 listopada już po raz drugi 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach odbyły  się  
warsztaty „Las w słoju”. Również tym 
razem na zajęcia prowadzone przez 
panie z „Naboo” nie zabrakło 
chętnych. 
Pod okiem doświadczonych florystek 
małe ekosystemy nie trudno stworzyć. 
Piękne szklane słoje wypełniło więc 
specjalne podłoże i elementy runa 
leśnego. Wieczko stanowiła samo-
dzielnie odlana gipsowa przykrywka 

z dekoracyjnym 
stnicy warsztatów zostali poinstruowani 
jak opiekować się kompozycją by 
przetrwała jak najdłużej w jak najlepszej 
kondycji. Kolejne warsztaty florysty-
czne, w GOK odbędą się wiosną. 
Tematem będą sukulenty. Wszystkich 
miłośników tworzenia urokliwych, 
żyjących dekoracji namawiamy do 
bacznego śledzenia profilu GOK na FB 
o r a z  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j  
www.gok.gieraltowice.pl 

drewienkiem. Ucze-

7 grudnia, w czasie warsztatów 
kulinarnych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gierałtowicach dzieci 
zajęły się pieczeniem ciasteczek 
według przepisu z książki 
kucharskiej "Smaki Gminy 
Gierałtowice", którego autorką 
jest mieszkanka Paniówek Pani 
Krystyna Promny. 

Była to też świetna okazja by nauczyć 
się korzystać z przepisów kulinarnych 
oraz przyrządów do mierzenia i wa-
żenia produktów. Po wyrobieniu 
surowej masy każdy samodzielnie 
wałkował swoją część i wykrajał 
dowolne kształty przy użyciu foremek. 

Po upieczeniu przyszedł czas na ozda-
bianie pyszną masą czekoladową, 
bakaliami i cukrową posypką. 
Ciasteczka te świetnie wpisały się 
w klimat nadchodzących świąt. 
Prawdopodobnie jednak żadne nie 
doczekało świąt - były zbyt pyszne! 

/źródło: OPS/

/M M-B/

/M M-B/

Dzieci miały okazję przygotowywać wypieki 
wspólnie Mirosławą Mirańską-Baraniuk - 
współautorką książki „Smaki Gminy Gierałtowice”. 
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Spektakl miał premierę w listopadzie. 
Zebrał pochwały i uznanie. Powody do 
satysfakcji mają realizatorzy - Zofia 
Dowjat (reżyseria), Grzegorz Brajner 
(kierownictwo muzyczne) i Dagmara 
Walkowicz-Goleśny (scenografia i ko-
stiumy). Jednak kto wie, czy jeszcze 
większej radości nie czerpią - oprócz 
widzów - młodzi artyści. To właśnie oni 
współtworzą spektakl niemal od zara-
nia, m.in. poprzez zbieranie rekwizy-
tów, kostiumów i dekoracji. A potem - 
już na scenie - opowiadając przejmu-
jącą historię kominiarczyka Sama, 
zmuszanego do pracy ponad siły. 
Z aktywnym udziałem publiczności, 
dzięki czemu smutna z początku opo-
wieść  ma  szczęś l iwy  kon iec .
Jedną z artystek jest ośmioletnia Ania 
Laskowska - trzecioklasistka w Szkole 
Podstawowej w Chudowie.
   - Ania jest zachwycona! W operze 
czuje się prawie jak w domu - nie kryją 
satysfakcji rodzice dziewczynki, pań-
stwo Piotr i Magdalena Laskowscy. 
- Obecność na scenie, śpiew i gra 
sprawiają jej ogromną frajdę. Nie może 
doczekać się kolejnych występów.
Ania wcześnie ujawniła swój talent.
- Odkąd zaczęła mówić, to już śpiewała. 
Teksty piosenek łapała w mig... - śmieją 
się rodzice. 
- Jako pięciolatka rozpoczęła przygodę 

w Studiu Artystycznym Maciej, śpie-
wając w zespole wokalnym Pauza.
   Poza studiem dziewczynka szkoli się 
pod wprawnym okiem (i uchem) 
Magdaleny Ziółkowskiej i Marty 
Schnura. Ponadto trzeci rok rozwija się 
muzycznie i uczy grać na fortepianie 
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia w Gliwicach. Efektem są liczne 
sukcesy. Wśród nich m.in. wyśpiewane 
II miejsce podczas Wojewódzkich 
Prezentacji Artystycznych, Srebrna 
Nuta na Festiwalu Młodzieży Szkolnej 
im. N. Kroczka w Zabrzu, III miejsce na 
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej w Siemiano-
wicach Śląskich, tryumf w Wojewódz-
kim Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Chorzowie, zwycięstwo w Konkursie 
Wokalnym Sing i nominacja do udziału 
w 38. Międzynarodowym Dziecięcym 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. 
A do tego wiele nagród i wyróżnień 
zdobytych wraz z zespołem. Jak na 
ośmiolatkę, bilans nader okazały...
   - Ania ma ze śpiewania frajdę i to jest 
dla nas najważniejsze - zapewniają ro-
dzice. I wspierają córkę, jak tylko to 
możliwe. Okazuje się, że zaintereso-
wania Ani są jeszcze bogatsze. Zafa-
scynowała ją opera. - To wyjątkowe 
miejsce, do tego wspaniała oprawa mu-
zyczna, stroje, przymiarki, głosy,  jakimi 

śpiewają dorośli aktorzy... Ma to swój 
czar, który udziela się dzieciom - mówi 
pani Magdalena. - Przez ponad miesiąc 
przygotowań do premiery zżyły się ze 
sobą i ekipą tworzącą spektakl.
Nie tylko rodzice kibicują Ani. Także 
babcia Zuzia, która od najmłodszych lat 
rozwijała dziewczynkę muzycznie 
i dzięki której trafiła ona pod opiekę 
profesjonalistów.
   - Mamy też duże wsparcie ze strony 
Szkoły Podstawowej, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni pani dyrektor 
i nauczycielom - zaznaczają państwo 
Laskowscy. - Gdyby nie zrozumienie 
i pomoc ze strony szkoły, nie byłby 

możliwy udział Ani w tak dużym 
przedsięwzięciu. Również koleżanki 
i koledzy z klasy bardzo ją wspierają.
Jaka przyszłość czeka bardzo młodą 
artystkę? - Ania snuje plany śpiewania 
na wielkich scenach operowych - 
przyznają rodzice. - Na scenie czuje się 
znakomicie, więc kto wie, co będzie za 
kilkanaście lat... 
Pewnego dnia klasa Ani pojechała do 
teatru. Dziewczynka nie mogła, bo tego 
dnia miała próbę w operze. Spotkanemu 
w windzie panu dyrygentowi powie-
działa, że klasa jest w teatrze. - Aniu, a ty 
tworzysz teatr... - usłyszała w odpo-
wiedzi.

Do dyspozycji uczestników był bardzo 
bogaty wybór różnego typu gier: od 
tradycyjnych planszówek, poprzez 
ciekawe karcianki, aż do strategi-
cznych kombinacji. Do wyboru, do 
koloru dla graczy w każdym wieku. Na 
spotkaniu dużą popularnością cieszyły 
się strategie. Panowie wcielili się 
w osadników grając w Osadników z Ca-
tanu, na stołach pojawiło się także 
7 Cudów Świata czy Tajniacy. Panie 
z kolei rozegrały zaciętą partię w po-

ciągu Colt 
prowadzały śledztwo w Cluedo. Dzieci 
oczywiście także znalazły coś dla 
siebie. O tym, że nikomu się nie 
nudziło świadczy fakt, iż przygoda 
z planszówkami trwała ponad 3 go-
dziny! Wszystkich pasjonatów tej 
formy relaksu, niezależnie od wieku 
zapraszamy do śledzenia informacji 
o kolejnych spotkaniach „Zagrasz ze 
mną” na stronie internetowej oraz FB 
Gminnego Ośrodka Kultury.

express, a także prze-

/bw/

W tym roku szkoła pomagała matce 
z dwójką dzieci, które nagle straciły 
kochającego ojca, a później dziadka. 
Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i rodziców udało się zebrać najpotrze-
bniejsze rzeczy dla rodziny: żywność, 
artykuły szkolne, ubrania czy chemię 
gospodarczą. Dla każdej z osób udało 
się również przygotować paczkę z dro-
bnymi świątecznymi upominkami. 

Cała rodzina bardzo cieszyła się 
z otrzymanych prezentów, dzięki nim 
w spokoju może przygotowywać się do 
świąt.  

Wiktoria Metz, uczennica klasy IIIB 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gierałtowicach, otrzymała II nagro-
dę w kategorii praca plastyczna na 
Regionalnym Konkursie dla Dzieci 
i Młodzieży „Śląsk - moja mała ojczy-
zna. Schlesien - meine kleine Heimat”. 
Jury doceniło namalowany przez nią 
portret Wojciecha Kilara (1932 -2013) - 
wybitnego kompozytora związanego 
z Katowicami.

   Konkurs od 14 już lat organizują Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 12 
oraz SP z Oddziałami Dwujęzycznymi 
nr 17 w Gliwicach. Celem jest zachę-
cenie uczniów do poszerzenia znajo-
mości kultury, historii i tradycji na-
szego regionu. Temat wiodący tegoro-
cznej edycji brzmiał: „Od przyśpiewek 
ludowych do Wojciecha Kilara, czyli 
o muzycznym fenomenie Śląska”. 

    Podsumowanie konkursu odbyło się 
22 listopada w siedzibie organizatorów. 
W trakcie uroczystej gali Wiktoria Metz 
odebrała dyplom oraz nagrody od 
wiceprezydenta Gliwic i dyrektora gli-
wickiej Delegatury Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach. Doceniono również 
opiekunkę artystyczną Wiktorii, Beatę 
Stawowy z ZSP w Gierałtowicach, 
wręczając jej specjalne podziękowanie.

Wiktoria i jej nagrodzony obraz 
- portret Wojciecha Kilara.  

/M M-B/

Uczniowie klas I-III Szkoły Podsta-
wowej w Przyszowicach w ramach cy-
klu Spotkania ze sztuką mieli niepo-
wtarzalną sposobność uczestniczenia 
w spotkaniu autorskim z gliwicką pisar-
ką i malarką Joanną Sorn Gara, autor-
ką poczytnej serii książeczek o Panu 
Toti. 

Ania Laskowska zachęca do oglądnięcia „Małego kominiarczyka”...

/JM/



Mistrzostwa młodzików (13 lat) roze-
grano 1-2 grudnia na basenie Zespołu 
Szkół Sportowych im. Polskich Olim-
pijczyków w Dąbrowie Górniczej. 
Już przed zawodami można było spo-
dziewać się dobrego występu pływa-
ków Jedności Przyszowice, bowiem 
kilku z nich należy do czołówki kra-
jowej, a Roksana Bocian i Jakub 
Kalkan są członkami kadry Polski 
juniorów młodszych. 

   Start potwierdził znakomitą dyspo-
zycję naszych trzynastolatków. Sam 
siebie przeszedł Jakub Kalkan - każdy 
jego start wieńczył rekord Śląska 
i oczywiście złoty medal. Indywidu-
alnie Kuba zdobył ich trzy. Został 
również najlepszym zawodnikiem 
mistrzostw za uzyskanie najwarto-
ściowszych wyników wg punktacji 
FINA. Należy dodać, że nowy rekord 
Jakuba na 400 m stylem dowolnym 
(4:12.36 s) był drugim wynikiem w hi-
storii polskiego pływania w kat. 13 lat.
Wyśmienicie pływał również Maksy-
milian Pierchała - zdobył dwa medale 
srebrne i brązowy, a w klasyfikacji ge-
neralnej zajął 5. miejsce na 113 mło-
dzików z 30 śląskich klubów. 

   W rywalizacji dziewcząt najskute-
czniej z naszych pływaczek walczyła 
Roksana Bocian. Została mistrzynią 
Śląska na 100 i 200 m motylkiem oraz 
wicemistrzynią na 400 m st. dowolnym, 
ulegając po wyrównanej walce jedynie 
najlepszej obecnie w Polsce na tym 
dystansie Wiktorii Bociek z Górnika 
Sosnowiec. Roksana zdobyła także 
srebro na najdłuższym dystansie - 800 
m st. dow. Osiągnięte wyniki dały jej 
drugie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej dziewcząt. Na podium tej klasy-
fikacji stanęła także czyniąca stałe 
postępy Natalia Wolny - to bodaj naj-
ważniejszy sukces pływaczki z Przy-
szowic. W konkurencjach indywidu-
alnych Natalka została wicemistrzynią 
Śląska na 200 m st. dowolnym oraz 
brązową medalistką na 400 i 800 m 
dow. Kolekcję medali indywidualnych 
dla Jedności uzupełniła Emilia Bro-
warska, ta niezwykle sympatyczna, 
zawsze uśmiechnięta pływaczka zdo-
była srebro w wyścigu na 100 m moty-
lkiem i brąz na 200 m st. dowolnym.

Złote sztafety
Na mistrzostwach Śląska młodzików
pływacy Jedności 32 Przyszowice 
zdobyli 20 medali, w tym 7 złotych,
8 srebrnych, 5 brązowych.  

   W sztafetach Jedność nadawała ton 
zwłaszcza w dwóch konkurencjach - 
mieszanej 4x50 m st. dowolnym 
i sztafecie dziewcząt 4x100 m st. do-
wolnym. W pierwszej z nich nasi pły-
wacy zaciekle walczyli z reprezen-
tantami SiKreTu Gliwice do ostatnich 
centymetrów dystansu. O zwycięstwie 
zadecydowała szybka ręka Kuby 
Kalkana, który dotknął ściany fini-
szowej o 1 setną sekundy wcześniej niż 
gliwiczanin Maciej Gabryś - najlepszy 
obecnie polski sprinter wśród młodzi-
ków. A oto skład złotej sztafety mie-
szanej Jedności: Roksana Bocian, Ma-
ksymilian Pierchała, Natalia Wolny, 
Jakub Kalkan.

Kolejne złoto wywalczyły dziewczęta 
na dystansie 4x100 m st. dowolnym. 
Nasze kraulistki w składzie: Emilia 
Browarska, Alina Smolarek, Natalia 
Wolny i Roksana Bocian nie miały 
żadnych problemów z pokonaniem 
licznej konkurencji. Medale srebrne 
zdobyły: sztafeta mieszana 4x50m st. 
zmiennym (Browarska, Kalkan, Pier-
chała, Bocian) oraz chłopców 4x100 m 
st. zmiennym: M. Browarski, J. Kal-
kan, M. Pierchała, Sz. Kowalczyk - 
ten sam skład zdobył również brąz na 
dystansie 4x100 m st. dowolnym.
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   Pani Joanna opowiedziała najmłod-
szym czytelnikom, jak tworzy się po-
stać głównego bohatera i jego przy-
gody - czyli od pomysłu do realizacji. 
Dzieci próbowały podczas burzy 
mózgów stworzyć nowe przygody 
Pana Toti. Mamy nadzieję, że ta zabawa 
będzie inspiracją do napisania kolejnej 
opowieści o sympatycznym ludziku. 
Na zakończenie spotkania autorka pod-
pisywała małym czytelnikom swoje 
książeczki. To na pewno nie ostatnie 
spotkanie z Sorn Garą. W planach 
mamy kolejne warsztaty.                   .

Joanna Duss

/JM/

/JM/
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Turniej o Puchar Wójta Gminy Gierałto-
wice rozegrano 2 grudnia w gościnnych 
murach przyszowickiej remizy OSP. 
Zawody te były jednocześnie 9. Turnie-
jem tegorocznego cyklu Grand Prix 
Okręgu Zabrze w Skacie Sportowym. 
Najlepsi gracze zdobyli więc nie tylko 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Gminę Gierałtowice, GOK w Gierałto-
wicach i organizatorów - Jedność 32 
Przyszowice, ale także cenne punkty do 
klasyfikacji generalnej Grand Prix.

   W stawce 51 skacistów bezapelacyjnie 
najlepsi byli gospodarze - aż pięciu 
z nich znalazło się w czołowej szóstce 
turnieju. Zwycięzcą został Janusz Pap-
kala (Jedność Przyszowice) gromadząc 
3108 punktów. Tym samym zdobył Pu-
char Wójta. Miejsce drugie zajął Ber-
nard Tuczykont (KS Łabędy) - 2914 
pkt, trzecie Krzystof Pilny (Jedność) - 
2814 pkt. W czołowej dziesiątce zna-
leźli się także: 4. M. Szczecina, 
5. A. Poloczek, 6. J. Pieczka, 7. S. Wro-
blowski - wszyscy Jedność.

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2017/2018

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  15. KS 94 Rachowice

  9. Przyszłość Ciochowice

  3. Naprzód Rydułtowy

  1. Slavia Ruda Śląska

  11. Silesia Lubomia

  6. Jedność 32 Przyszowice

  2. Drama Zbrosławice 

  12. ŁTS Łabędy Gliwice

  14. Zaborze Zabrze

  16. LKS Raszczyce

  7. LKS 1908 Nędza

  5. Unia Książenice

  4. Orzeł Mokre (Mikołów)

  8. ROW II Rybnik 

13. Tęcza Wielowieś

10. Rymer Rybnik
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15
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Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  9. Naprzód Żernica

  2. Sośnica Gliwice

  11. Olimpia Pławniowice

  12. Carbo Gliwice

  16. Amator Rudziniec

  13. Zamkowiec Toszek

  10. Zryw Radonia

  5. Gwiazda Chudów

  4. Gwarek Zabrze

  14. Społem Zabrze 

  15. Tempo Paniówki

7. Ruch Kozłów
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Klasa A, grupa: Zabrze 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

  1. Czarni Pyskowice

  6. Burza Borowa Wieś

  3. Sokół Łany Wielkie

  8. Młodość Rudno 

Piłka nożna
półmetek sezonu

Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki 
z Mikołowa organizuje własne, między-
narodowe mistrzostwa Kong Sao - dy-
scypliny, którą z wielką pasją uprawia 
blisko dwudziestoosobowa grupa dzieci 
z Chudowa i Paniówek. Trzeba konie-
cznie dodać, że osiągają sukcesy.

Czym jest Kong Sao? Informacje o tej 
nieco tajemniczej dyscyplinie przekazał 
nam trener Krzysztof Mróz - Kong Sao 
to mieszane sztuki walki. Kompilacja Ju-
Jitsu, Kung-Fu, są tam również elementy 
kick-boxingu - wyjaśnił. Trener, posia-

dacz 4 dana w Ju-Jitsu, dba, by dzieciaki 
z naszej gminy poznały jak najlepiej 
tajniki tego sportu. Efekty treningu cała 
grupa sprawdziła w Mikołowie, w tra-
kcie Pucharu Świata zorganizowanego 
przez miejscowe Stowarzyszenie. Podo-
pieczni trenera Mroza zdobyli tam 9 me-
dali. Złoty wywalczył Ignacy Wnę-
trzak. Srebrne zdobyli: Julia Kamiń-
ska, Matylda Klasik, Hanna Rausz, 
Michał Gajda, Bartosz Szombara, 
Kamil Gatner i Wiktoria Zarembska.

Z lewej Janusz Papkala z Pucharem
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W sobotę, 2 grudnia, w auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbyła się gala finałowa Ogólnopol-
skiego Konkursu i Programu Certyfi-
kacji Gmin, Powiatów i Samorządnych 
Województw Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Samorządowy Lider Edukacji”. 
Podczas uroczystości była też mowa - 
w samych superlatywach - o Gminie 
Gierałtowice.             

   Inicjatywa zrodziła się w 2011 roku. 
Jej ideą jest promowanie jednostek sa-
morządu terytorialnego, które posia-
dają szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie rozwoju edukacji i systemu 
oświaty. Organizatorami są Fundacja 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego (FREiSW) i agencja PRC 
Communications. Oceny działań samo-
rządów dokonuje Komisja Ekspertów, 
złożona z naukowców reprezentują-
cych prestiżowe polskie uczelnie (m.in. 
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski). Najlepsze samorządy (gminy, po-
wiaty i województwa) otrzymują certy-
fikat i tytuł „Samorządowego Lidera 
Edukacji”, potwierdzające efekty 
w rozwoju oświaty i propagowaniu 
wysokich standardów edukacyjnych.          

   Rok temu Gmina Gierałtowice zna-
lazła się w doborowym gronie samo-
rządów uhonorowanych tym prestiżo-
wym wyróżnieniem. - Ta nagroda jest 
dla gminy zwieńczeniem wieloletnich 
działań w zakresie polityki oświatowej, 

.
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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   

a także mobilizacją do dalszych działań 
na rzecz oświaty - tak komentowały 
wówczas osiągnięcie władze naszego 
samorządu. I nie spoczęły na laurach. 
Kontynuacja tej polityki ponownie zo-
stała dostrzeżona i doceniona. Potwier-
dziła to uroczystość w murach najstar-
szej polskiej uczelni wyższej.       

   Gminę Gierałtowice reprezentowała 
kierownik Referatu Edukacji i Zdro-
wia Barbara Mansfeld. Wysłuchała 
wiele słów uznania ze strony przed-
stawicieli Komisji Ekspertów. Na ręce 
kierownik Mansfeld certyfikat „Samo-
rządowego Lidera Edukacji” złożyli 
przewodniczący komisji prof. Dariusz 
Rott i prezes FREiSW Grażyna 
Kaczmarczyk. - Certyfikat potwier-
dza, iż uhonorowana nim jednostka 
samorządu terytorialnego podejmuje 

.
.

efektywne, innowacyjne, nowatorskie 
oraz znaczące społecznie działania 
w dziedzinie lokalnej polityki edukacyj-
nej i zarządzania oświatą - czytamy 
w uzasadnieniu do wyróżnienia. To 
także dowód, że Gmina Gierałtowice 
w sposób szczególny dba o rozwój 
szkolnictwa na swoim terenie, wyróż-
nia się pod względem wsparcia dla 
środowisk oświatowych, inwestycji 
w edukację i jej infrastrukturę oraz 
wdraża nowoczesne formy i metody 
kształcenia dzieci i młodzieży.      

   Jak dobrze samorząd wypełnia tę 
oświatową misję, świadczy drugie, 
zaszczytne osiągnięcie: „Wyróżnienie 
Primus”. Dostąpiło go tylko 12 samo-
rządów w kraju, najwyżej ocenionych 
przez ekspertów. Tytuł „Primusa” 
dowodzi, iż gmina należy „do grona 

.
.

najbardziej innowacyjnych, efekty-
wnych i skutecznych polskich samo-
rządów w dziedzinie polityki eduka-
cyjnej i zarządzania oświatą”.         

   W województwie śląskim oprócz 
Gminy Gierałtowice jeszcze tylko 
Bieruń może szczycić się certyfikatem 
„Samorządowego Lidera Edukacji” 
(w kategorii gmin do 20 tys. Mieszkań-
ców) przyznanym w tegorocznej edycji 
konkursu.               
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