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Dzień kobietDzień kobiet

Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” powstało w 
maju 2007 roku. Stowarzyszenie zostało 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 29 
maja 2007 roku i zostało wpisane do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000281410.
Członkowie nowopowstałej organizacji działali do 
tego momentu jako grupa nieformalna, nauczycieli, 
rodziców oraz przyjaciół Gimnazjum nr 1 w 
Gierałtowicach. W poprzednich dwóch latach grupa 
ta organizowała cykliczne imprezy środowiskowe 
typu „Babski Comber”, „Dyskoteka Dojrzałego 
Człowieka”. Fundusze zdobyte podczas tych imprez 
przekazane zostały Radzie Rodziców Gimnazjum nr 
1 w Gierałtowicach. Udało się w ten sposób 
wzbogacić księgozbiór biblioteki gimnazjalnej, 
dofinansować wycieczki uczniom, zorganizować 
Dzień Dziecka, sfinansować nagrody w różnych 
konkursach szkolnych.
W chwili obecnej liczba naszych członków wynosi
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   Projekt ma na celu ukształtowanie u uczniów 
gimnazjum postawy identyfikacji z regionem i jego 
dziedzictwem kulturowym, a szczególnie z gwarą i 
tradycjami śląskimi. Projekt obejmie grupę 40 
uczniów Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach oraz ich 
nauczycieli. Mała ojczyzna stanowi  kapitał, który 
będą mogli wykorzystać do własnego rozwoju, a 
przede wszystkim nie będą się czuli gorsi, że są z 
terenu wsi i mówią gwarą, czyli godają. Spróbujemy 
pomóc im rozejrzeć się wokół siebie oczami dobrego 
gospodarza i dostrzec to, co mogą jeszcze ocalić od 
zapomnienia. Uczniowie stworzą słownik gwarowy 
na podstawie przeprowadzonych ankiet tożsamości 
językowych w pokoleniu dziadków, rodziców i wśród 
rówieśników. Młodzież o postępach swojego projektu 
będzie informowała mieszkańców na łamach 
lokalnych gazet oraz na stronie internetowej 
gimnazjum. Spodziewamy się, że pobudzimy 
aspiracje twórcze gierałtowickiej młodzieży, czego 
efektem będą ich przyszłe wybory szkół o profilu 
dziennikarskim. Chcemy także, aby zdobyli 
umiejętności pracy z nowoczesnym sprzętem. W celu 
nabycia umiejętności filmowania oraz redagowania 
słownika gwarowego, profesjonaliści przeprowadzą 
warsztaty z tychże dziedzin. Opracowana w ramach 
projektu dokumentacja służyć będzie społeczności 
szkolnej i gminnej. Dotacja przeznaczona zostanie na 
zakup niezbędnego sprzętu i artykułów biurowych,

przeprowadzenie warsztatów, wynagrodzenie 
obsługujących projekt oraz wydanie słownika. 
Od początku trwania projektu tj. od stycznia 2008 
roku młodzież będzie przeprowadzać ankiety oraz 
wywiady ze swoimi rodzicami i dziadkami. 
Rozmowy ze starszymi osobami to obcowanie z 
gwarą śląską, często dziś zapomnianą. Nagrywanie 
owych rozmów, filmowanie oraz ankietowanie 
stanowić będzie dokument historyczny i materiał 
dydaktyczny wykorzystywany w szkołach. 
W początkowej fazie realizacji  projektu 
przeprowadzimy badanie ankietowe tożsamości 
językowej. W badaniu wezmą udział wszyscy 
uczniowie szkoły, a także grono pedagogiczne i 
obsługa szkoły. Wyniki ankiet będą stanowić 
podstawę do opracowania słownika gwarowego. W 
ciągu 6 miesięcy młodzież będzie uczestniczyć w 8. 

rodziców, przeprowadzenie ankiet i wybór benefi-
cjentów projektu; pierwsze zajęcia warsztatowe w 
ramach grupy edytorskiej i filmowej, sporządzenie 
ankiety tożsamości językowej i opracowanie harmo-
nogramu przeprowadzania ankiet;
-spotkanie z Ślązakiem Roku 2007.
Luty 2008 : -"Posłuchajcie moi mili.. - " spotkanie z 
członkami Związku Górnośląskiego, 
- warsztaty filmowe z p. M. Więcko, właścicielem 
firmy"Flesz" ; 
- zbieranie materiałów do słownika gwarowego, 
wybór zespołu redakcyjnego 
- przygotowanie imprezy walentynkowej po 
naszymu, czyli po śląsku.  
Marzec 2008 : udział w spotkaniu w ramach cyklu: 
"Górny Śląsk - świat najmniejszy" w Teatrze 
Rozrywki w Chorzowie;  - warsztaty edytorsko - 
dziennikarskie z p. T. Rożkiem, publicystą "Gościa 
Niedzielnego" oraz filmowe z  p. M. Więcko. 
Kwiecień 2008: spotkanie z członkiniami Koła 
Gospodyń Wiejskich - zebranie materiałów do 
słownika i konsultacje językowe,
- wizyta w gliwickim wydawnictwie "Wokół nas",
- wyjazd do teatru "Korez" w Katowicach na spektakl 
grany gwarą pt. Cholonek.
Maj 2008 : spotkanie z pisarzem i właścicielem 
wydawnictwa „Śląskie ABC”, panem Markiem 
Szołtyskiem,- wyjazd do Katowic na spotkanie z  p. J. 
Tambor, pracownikiem nauk. UŚ,
- prace redakcyjne nad słownikiem gwarowym. 
Czerwiec 2008 : ewaluacja projektu; opracowanie 
dokumentacji końcowej projektu: prezentacja 
multimedialna, film, słownik gwary,  impreza środo-
wiskowa podsumowująca projekt.

wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych, 
prowadzonych przez profesjonalistów, nauczycieli i 
zaproszonych gości. Zajęcia warsztatowe odbywać 
się będą 3 razy w miesiącu, po zajęciach lekcyjnych. 
Poza tym młodzież będzie sama przeprowadzać 
ankiety, a pod koniec miesiąca będzie zawsze 
spotkanie podsumowujące dany okres czasu i zebrane 
materiały.
Harmonogram projektu
 Styczeń 2008 : promocja projektu wśród uczniów i

Babuniu, dziadziusiu, musicie posłuchać,
jak dla Was zaśpiewa wasza mała wnuczka.
Chociaż jestem mała i skrzeczę jak sroka,
to uściskam babcię, dziadziusia ukocham.  

   Tak 14.02.2008 r. zaśpiewały przedszkolaki z 
Paniówek swoim ukochanym gościom na wspaniałej 
uroczystości z okazji święta Babci i Dziadka, którą 
uświetn i ły  prawie  godzinnym występem 
artystycznym. Maluchy złożyły życzenia oraz 
wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty.
Trudno opisać z jaką radością Babcie i Dziadkowie 
przyjęli popis małych artystów, wywołujący uśmiech, 
zadowolenie i łzy wzruszenia na ich twarzach.

/Renata Dziuroń/

    Święto Babci i Dziadka to wyjątkowy dzień w 
kalendarzu uroczystości organizowanych przez 
gimnazjalistów z Paniówek. Wpisał się na stałe w 
tradycję szkoły i z wiarygodnych źródeł wiemy, że 
wzbudza duże zainteresowanie. Potwierdzeniem tych 
słów stało się poniedziałkowe popołudnie, gdy 
szkolne korytarze wypełnił gwar rozmów nie tylko 
uczniów, ale przede wszystkim zaproszonych Babci i 
Dziadków. Sala szybko wypełniła się po brzegi i 150 
pięknie nakrytych i smacznie zastawionych miejsc 
znalazło swoich właścicieli .  Poczęstunek 
przygotowali uczniowie wraz z Rodzicami, na 
których pomoc w tak wyjątkowych sytuacjach 
zawsze można liczyć.
 Tegoroczny program był muzyczną podróżą w czasie 
do lat 60 i 70, w trakcie  której Seniorzy usłyszeli 
piosenki z  repertuaru największych gwiazd tego 
okresu  w brawurowym wykonaniu  gimnazjalistów.

Kawiarenki, Znamy się tylko z widzenia czy 
Chłopiec z gitarą, Psalm stojących w kolejce to tylko 
niektóre z przebojów, które poruszyły sera i 
wyobraźnię publiczności. Dopełniły je kroniki 
filmowe wyświetlane na specjalnie przygotowanym 
ekranie, które przypomniały wszystkim czasy dość 
szare i trudne w naszej historii, ale barwne w 
piosence. Pokazały wyraźnie, jak bardzo zmieniła się 
rzeczywistość i jak wiele wysiłku wymaga 
zrozumienie jej reguł. 
Wzruszeniom nie było końca a duma i radość z 
wnucząt wypełniła tego wieczoru niejedno serce. 
Uroczystość zakończył porywający finał, który 
zelektryzował wszystkich i natchnął pozytywna 
energią, która, miejmy nadzieję, pozostanie z 
uczestnikami tego święta na długo, aż do kolejnego, 
jubileuszowego spotkania za rok.
                                                             Zapraszamy



2Budynki mieszkalne                                                                                        0,59 zł/m
2Piwnice                                                                                                                     0,59 zł/m
2Garaże w budynkach mieszkalnych                                                                          0,59 zł/m
2Strychy lub poddasza użytkowe                                                                          0,59 zł/m
2Garaże wolnostojące                                                                                                   6,00 zł/m
2Garaże w budynkach gospodarczych                                                             6,00 zł/m
2Budynki gospodarcze                                                                                         6,00 zł/m
2Budynki związane z dział. gosp., bądź mieszkalne zajęte na dział. gosp.                    18,35 zł/m
2Budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                              3,84 zł/m
2Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym             8,86zł/m

Budowle                                                                                                        2%wartości
2Grunty pozostałe                                                                                                       0,28 zł/m
2Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej                                       0,71 zł/m

Grunty pod jeziorami                                                                                         3,74zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha, od ha przeliczeniowego     109,30zł/ha

Pozostałe grunty rolne do 1 ha fizycznego                                                         218,60 zł/ha

Lasy                                                                                                                     32,402zł/ha
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     W ubiegłym roku na terenie Gminy Gierałtowice odnotowano dodatni przyrost naturalny. 
Fakt ten stanowi pozytywną zmianę w stosunku do poprzednich lat, kiedy to miało miejsce 
więcej zgonów niż urodzeń. W 2007 roku narodziło się 114 niemowląt, natomiast 107 
mieszkańców gminy zmarło. Stan ludności na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 10599 osób 
(z czego 52% to kobiety, a 48% mężczyźni). Również ilość zawartych związków 
małżeńskich była wysoka – odbyły się 64 śluby. Biorąc pod uwagę stosunek urodzeń do 
liczby nowych małżeństw, średnia dzietność wyniosła 1,78.

Informujemy iż uległy zmianie numery kont 
bankowych na które dotychczas mieszkańcy 
gminy Gierałtowice przelewali należne środki 
za czynsz, dokonywali opłat skarbowych, 
w p ł a t  z a  d o w o d y  o s o b i s t e  i t p .
Aktualne numery kont bankowych podajemy 
poniżej.

58 8454 0001 2073 1000 1401 0044

Rachunek Podatków

74 8454 0001 2073 1000 1401 0047

90 8454 0001 2073 1000 1401 0050

Stawki podatków lokalnych obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Giera³towice w 
2008 roku:

-w podatku od nieruchomości  –  wynikają  z  uchwały Rady Gminy Gierałtowice 
Nr XV/115/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i 
zwolnień w tym podatku;

-w podatku rolnym – wynikają z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r. (M.P. nr 77 poz. 831)
-w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2007 r. oraz uchwały Rady Gminy 
Gierałtowice Nr XV/117/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego;w podatku leśnym – wynikają z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 
2007 r. (M.P. nr 79 poz. 846) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2007 r.

.

.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku 
leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie 
mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego.

Wpłat podatków można dokonywać:4u sołtysów do dnia terminu płatności;4w kasie Urzędu Gminy 
00 00 00 00Gierałtowice, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7  do 14  oraz w czwartki od 7  do 16 .

Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.
Podatek można również wpłacać:4 na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice właściwy dla wpłat 

podatkowych: nr 58 8454 0001 2073 1000 1401 0044.

Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:
Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłata, na przykład: „podatek od nieruchomości, I rata, 
K-01-0001”, gdzie oznaczenie „K-01-0001” jest indywidualne dla każdego obiektu podatkowego i widnieje 
na decyzji podatkowej jako nazwa obiektu.

   Mieszkańcy Gierałtowic doczekali się bankomatu. 
Urządzenie zainstalowano obok wejścia głównego do 
budynku Urzędu Gminy. Bankomat zainstalował 
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy a schody 
umożliwiające dojście sfinansowała gmina Gierałto-
wice.
Bankomat obsługuje następujące karty płatnicze: Pol 
Card (Tempo i Plus), Master Card, Maestro, Non 
Stop, Plus, Visa, Visa Elektron. W urządzeniu 
można również doładować telefony komórkowe na 
kartę Era Tak Tak, Simplus i POP.  



5

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska 
Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) 
wprowadzona rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.(Dz.U. 
251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.)

Nowa klasyfikacja
działalności gospodarczej

      Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować 
swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. 
Wszystkie informacje dostępne są na stronie 
internetowej GUS
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania 
statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standar-
dów obowiązujących na poziomie światowym. 
Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian 
zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki 
oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie 
tych związanych z usługami i technologiami infor-
macyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach 
PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasy-
fikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości 
gospodarczej.
Przeklasyfikowanie działalności podmiotów wpisa-
nych do rejestrów przed dniem wejścia w życie po-
wołanego rozporządzenia będzie następować w try-
bie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działal-
ności w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 
2009 r. Dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 r. zostanie 
ogłoszona ankieta aktualizacyjna rejestru REGON, 
której głównym celem będzie przeklasyfikowanie 
wszystkich rodzajów działalności podmiotów, które 
tego nie uczyniły do 30 czerwca 2008 r.

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie 
powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego 
REGON podawanego w pieczęciach firmowych i 
drukach urzędowych.
Obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w 
szczególności dotyczące systemu podatkowego i 
systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się 
do PKD 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 
165, poz. 1727) zachowują swoją moc do czasu ich 
zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

Źródło 
http://www.stat.gov.pl/gus/3346_PLK_HTML.htm

    Każdy właściciel nieruchomości powinien zapewnić utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno - 
higienicznego na posesji. Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki, których wykonywanie przez właścicieli 
nieruchomości powinno w sposób znaczący poprawić stan środowiska naturalnego i bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

Obowiązki właścicieli nieruchomości to:

1. Zawarcie umowy indywidualnej na odbiór 
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
firmą posiadającą aktualne zezwolenie na świadcze-
nie usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
transportu nieczystości ciekłych.
2. Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość 
pojemników służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych.
3. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, a w przypadkach, w których nie ma 
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, 
gromadzenie nieczystości płynnych w przeznaczo-
nych wyłącznie do tego celu bezodpływowych 
zbiornikach lub przydomowych oczyszczalniach 
ścieków bytowych.
4. Zapewnienie firmie wywozowej dostępu do

.

pojemników na odpady w sposób umożliwiający ich 
opróżnienie.
5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w 
workach do tego przeznaczonych (żółty-plastik, 
zielony - szkło, niebieski -papier) i przekazywania do 
odbioru, w terminach wyznaczonych harmono-
gramem.
6. Odpady wielkogabarytowe powinny być groma-
dzone w wydzielonym miejscu na terenie nierucho-
mości i usuwane możliwie jak najszybciej w termi-
nach uzgodnionych firmą wywozową.
7. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy tym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości.
8. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych,

ulicach, placach w okresie mrozów i opadów 
śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze 
środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie 
na tereny zieleni i drzewa.
9. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i 
innych części nieruchomości, udostępnionych do 
użytku publicznego.
10. Właściciele zwierząt mają obowiązek natych-
miastowego usuwania, zanieczyszczeń pozostawio-
nych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do użytku publi-
cznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, terenach zielonych.
Przez właściciela nieruchomości rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomości.

   W badaniach stanu środowiska uwzględniono po-
miar opadu wybranych metali ciężkich (Zn, Cd, Pb) i 
stężeń dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz tlenku
węgla w cyklu miesięcznym w okresie od paździer-
nika do września. Uwzględniono w ten sposób istotny 
dla oceny ekologicznej stan atmosfery w okresach 
letnim oraz sezonie grzewczym. Pomiary wykonano 
w punktach wyznaczonych przy współudziale  
pracowników gminy, tak aby spełniając wymogi 
formalne usytuowania punktów poboru, spełnić 
oczekiwania społeczności poszczególnych sołectw

 gminy Gierałtowice.
-punkt nr 1. - Gierałtowice, przy ul. Ks. Roboty
-punkt nr 2. - Przyszowice, przy ul. Gliwickiej
-punkt nr  3. - Paniówki, przy ul. Gliwickiej
Analiza wyników  wykazała iż w żadnym z bada-
nych obszarów nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń powie-
trza. Zapewne wpływ na poprawienie stanu atmo-
sfery w gminie miała likwidacja okolicznych ucią-
żliwych dla środowiska zakładów przemysłowych. 
Niewątpliwie do jej naprawy przyczyniają się 
również coraz powszechniejsze indywidualne kotło-
wnie o niskiej emisji zanieczyszczeń.   

Ruszyły dotacje dla przedsiębiorstw! Dowiedz się więcej o możliwości pozyskania 
środków na twoje inwestycje! Jak ustrzec się błędów przy aplikowaniu o dotację!

Gminne Centrum Informacji w Przyszowicach oraz Rudzka Agencja Rozwoju
 „INWESTOR” Sp. z o.o.

zapraszają  do udziału w organizowanej sesji informacyjnej dla przedsiębiorców:
„ Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013”.
Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2008 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy 
Gierałtowice.

.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w 
ramach Działania 3.4. Promocja turystyki, Działania 4.3. Promocja kultury oraz Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa 
otwartego. Więcej informacji na portalu internetowym Fundusze strukturalne UE dla firm. 



6

    Gmina Gierałtowice przystąpiła do opracowania projektu strategii rozwoju oświaty na lata 2008-2015. 
Aktualnie  nasza gmina dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i sportową w placówkach oświatowych. Chcemy w 
pełni wykorzystać posiadane zasoby, otwierając je na potrzeby społeczności dla rozwoju zainteresowań, 
podwyższania kwalifikacji dorosłych i czynnego wypoczynku a tym samym obniżenia kosztów 
funkcjonowania placówek oświatowych w gminie. Pomysłów może być wiele, stąd też opracowaliśmy ankietę, 
w której zwracamy się do mieszkańców gminy Gierałtowice o przekazanie nam swoich uwag oraz  wskazanie 
możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania bazy oświatowej wraz z zapleczem sportowym. 
Ankieta będzie dostępna we wszystkich  placówkach oświatowych, urzędzie gminy, w siedzibach organizacji 
pozarządowych oraz w biurach sołtysów. 
Termin przygotowania ankiety przewiduje się na koniec marca 2008 roku.
                                                                                                   

KONKURSY
Plastyczne

Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska 
zaprasza młodzież z gimnazjum do udziału w 
konkursie plastycznym. Technika prac dowolna. 
Hasło przewodnie wielokulturowość. Termin 
nadsyłania prac - 25 kwietnia 2008 rok. Oceniane 
będą innowacyjność i zgodność z tematyką. 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenia 
nagród nastąpi 9 maja w urzędzie gminy w 
Gierałtowicach.

Prace proszę nadsyłać na adres:
Biuro Promocji U G Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48

Wielokulturowość

Okładka “WIEŚCI”

Konkurs OSP

Wójt gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na  
projekt okładki Wieści Gminnych. Format pracy A4, 
tematycznie związany z wakacjami. Konieczne jest 
dołączenie metryczki autora (imię, nazwisko, adres, 
nr telefonu). Technika wykonania projektu jest 
dowolna, ale z zastrzeżeniem, ze musi umożliwić 
jego komputerowe przetworzenie. Prace - z 
dopiskiem “Konkurs na okładkę wakacyjną” należy 
składać do 20 czerwca 2008 do urzędu gminy                  
w Gierałtowicach.   

Regulamin
1. Wręczenie nagród odbędzie się 10 lipca w 
urzędzie gminy Gierałtowice. 
2. Oceny prac dokona komisja konkursowa 
powołana przez organizatora. 
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
4. Nagrodzona  praca zostanie wykorzystana na  
okładkę Wieści Gminnych.
5.Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie we wskazanym terminie oraz na stronie 
internetowej www.gieraltowice.pl. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej 
reprodukcji prac w wydawnictwach lub na stronach 
internetowych (z zaznaczeniem nazwiska autora).
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
zmiany regulaminu. 
8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora na potrzeby konkursu. 
9. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją 
powyższego regulaminu. 

Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP Zarząd 
Oddziału Gminnego w Gierałtowicach informuje, 
że trwa ogólnopolski konkurs plastyczny pt :
“Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Na szczeblu gminnym prace należy składać do 28 
marca  w urzędzie gminy w Gierałtowicach w 
biurze podawczym.
Konkurs przeprowadzany jest w następujących 
grupach wiekowych:
-przedszkolna 
-szkoła podstawowa klasy od 1 do 3 
-szkoła podstawowa klasa od 4 do 6 
-gimnazjum 
-szkoły ponadgimnazjalne -dorośli.
Jury wybierze 3 prace z każdej kategorii wiekowej 
i przekaże do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Gliwicach do 31 marca. Informacje o wynikach 
zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.gieraltowice.pl

Dwudniowy konwent 21-22.02. 2008 r. poświęcony 
był tematyce: zarządzania kryzysowego, sprawom 
energetyki odnawialnej, oświetlenia ulicznego gmin 
oraz rozwoju sportu gminnego.  Na konwencie obecni 
byli m.in. I wicewojewoda Stanisław Dąbrowa, 
Eurodeputowani Jerzy Buzek i Małgorzata Handzlik, 
Śląski Komendant Wojewódzki PSP Katowice 
Marian Rączka oraz Antoni Piechniczek, były trener 
reprezentacji Polski w piłce nożnej. 
Wójtowie gmin Kłomnice i Mykanów dziękowali za 
pomoc udzieloną przez samorządy po huraganie z 
dnia 20.07. 2007 r oraz poinformowali o najwa-
żniejszych działaniach związanych z usuwaniem jego 
skutków. Rada Gminy Gierałtowice uchwaliła 
przekazanie pomocy w wysokości 10 tys. zł. gminie 
Kłomnice. 
Śląski Komendant Wojewódzki przedstawił naj-
ważniejsze zagrożenia w woj. śląskim oraz sytuację w 
jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (3250 
strażaków) oraz w 334 Jednostkach OSP. 
Profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Europejskiej 
Komisji ds. Energetyki, apelował do samorządów 

o rozwój energetyki odnawialnej w kontekście zmian 
klimatu. Gmina Gierałtowice zainicjowała powsta-
nie platformy Innowacyjna Gmina Wiejska (IGW). 
Należy do niej 15 gmin. Będą one wspierać się 
wzajemnie w nowatorskich działaniach energe-
tycznych. Platforma IGW została włączona do klastra  
3x20 powołanego przez Politechnikę Śląską. 
Eurodeputowana Małgorzata Handzlik scharakte-
ryzowała Europejską Dyrektywę Usługową (każdy 
może otworzyć firmę na całym terytorium Unii 
Europejskiej).
Antoni Piechniczek nazwał skandalem rezerwowe 
miejsce Stadionu Śląskiego na liście stadionów Euro 
2012. Wyraził jednak nadzieję, że Stadion Śląski - 
symbol polskiej piłki nożnej - będzie gospodarzem 
spektakli piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 r.
Antoni Piechniczek zaapelował o stworzenie 
potencjalnego zaplecza treningowego dla drużyn 
zakwalifikowanych do Euro 2012 przez okoliczne 
samorządy. Taką szansę ma również gmina 
Gierałtowice. 

W dniu 25.01.2008 r. w Rudzińcu odbyło się 
spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów 
powiatu gliwickiego ze starostą Adamem Szczypką. 
Tematem spotkania były plany remontowe dróg 
powiatowych. W gminie Gierałtowice dokończony 
będzie remont ulicy Polnej w Chudowie oraz ulicy 
Zabrskiej w Paniówkach.  
Omawiano również stan zaawansowania prac 
przygotowawczych do realizacji projektów 
finansowanych z Unii Europejskiej. Gmina 
Gierałtowice otrzyma dofinansowanie z programu 
regionalnego województwa śląskiego (RPO) z puli 
pozakonkursowej na trzy projekty:
=sieć swiatłowodową, 
=kioski internetowe,
=ścieżki rowerowe 
Czwarty projekt – budowa bio-gazowni jest na liście 
rezerwowej. 

W Paniówkach 15 marca br. o godz. 9.00  odbędą 
się zawody halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych w Sportach Pożarniczych. W zawodach we-
zmą udział po dwie drużyny z każdej gminy powiatu 
gliwickiego.

29 marca br. o godz. 9.00 w sali OSP w Gierałtowi-
cach  odbędzie się Gminny Turniej Wiedzy Pożarni-
czej. 

    26 stycznia odbyło się coroczne tradycyjne spot-
kanie kolędowe pracowników i emerytowanych pra-
cowników urzędu gminy z proboszczami parafii 
gminy Gierałtowice. Podczas spotkania probo-
szczowie przekazali informacje z zakresu statystyki 
prowadzonej w poszczególnych parafiach i zapo-
wiedzieli wizytację 
ks. Biskupa Gerarda 
Bernackiego. 

Ks. Biskup wizytował 
parafię w  Chudowie 
od 15 do 17 lutego. 
Gierałtowice odwiedzi 
14,15,16 marca, 
Paniówki  28, 29, 30 
marca. Wizytacja 
parafii Przyszowice 
będzie miała miejsce 
4,5,6 kwietnia.
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Sesje Rady Gminy Gierałtowice

Studia w Rzymie, w Paryżu czy w Madrycie?

Dlaczego nie? Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej to łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. 
Możesz studiować na takich samych zasadach jak 
Włosi, Francuzi czy Hiszpanie. Oczywiście pod wa-
runkiem, że zdałeś maturę, znasz język kraju, do 
którego się wybierasz i wystarczy ci hartu ducha, by 
załatwić parę formalności (a jest ich na szczęście coraz 
mniej). 
Nie wiesz, jak się do tego zabrać?
Dużo cennych wskazówek znajdziesz w tej książeczce.
Korzystając z niej, pamiętaj, że w zdecydowanej 
większości państw Unii Europejskiej wyższe uczelnie 
same decydują o warunkach rekrutacji kandydatów - 
egzaminach, opłatach i wymaganej dokumentacji. 

Informator jest bezpłatny. Został opracowany i 
wydany  przez EURO-DESK Polska.  
W formie książkowej dostępny jest w Biurze 
Promocji Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

Kalendarium

    9 marca o godz. 14.45 w kościele parafialnym 
p.w. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach 
odbędzie się VI Spotkanie z Pieśnią Pasyjną im. ks. 
Franciszka Pogrzeby. Inicjatorem tej imprezy jest 
Chór „Słowik”, a współorganizatorami ks. 
Proboszcz Antoni Wyciślik i Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach.  Od początku Spotkań z 
Pieśnią Pasyjną Honorowy Patronat nad imprezą 
sprawuje ks. Biskup Stefan Cichy - honorowy 
członek Chóru „Słowik”. Ks. Biskup nie jest 
papierowym patronem, pomimo odległości jaka nas 
dzieli jest zawsze obecny na tym wyjątkowym 
koncercie. Co roku mieszkańcy Przyszowic mają 
okazję posłuchać wspaniałych chórów, czasem  z 
daleka. (Czechy – Koprziwnica).
 
W tym roku podczas koncertu wystąpią:
Chór „Michael” z Orzegowa /k. Rudy Śląskiej
Chór „Słowacki” Biertułtowy  k. Radlina
Chór Św. Cecylii z Piekar Śląskich
Chór „Słowik” z Przyszowic.

 Wójt gminy Gierałtowice oraz Gminny Ośrodek 
Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców 14 
marca br. od godziny 16.00 (piątek) na wystawę 
„Nie chowajmy dzieł do szuflady”.
Wystawa będzie czynna:
- w piątek 14 marca br. do godz. 20.00
- w sobotę i niedzielę 15-16 marca br  od godz. 
10.00 do godz. 17.00
Miejsce wystawy GOK ul. Korfantego 8 w 
Gierałtowicach.
Podczas wystawy zapraszamy również na 
„Kiermasz Wielkanocy”, na którym będzie można 
zakupić piękne kroszonki oraz ozdoby świąteczne.

8 kwietnia
ProChrist Polska 2008 - wyjazd do Katowic 
(spodek)
Chór "Bel Canto" z Chudowa i "Skowronek" z 
Gierałtowic

14 kwietnia
46 Finał Miejsko Gminny Młodzieżowy Konkurs 
Filatelistyczny ZG PZF w Gierałtowicach

20 kwietnia XVI Koncert im. G.G.Gorczyckiego  
Chór "Bel Canto" z Chudowa i Chór "Skowronek" 
z Gierałtowic

3 maja - Cały Śląsk Gra i Śpiewa - koncert 
Chórów i Orkiestr okręgu rybnickiego - wyjazd do 
Niedobczyc. Chóry z Gierałtowic i Chudowa

.

XIII SPOTKANIA NA ZAMKU W 
CHUDOWIE - sezon 2008

.

Przyszowice

Gierałtowice

Chudów

MAJ
.

3 maja (sobota) 
- Za króla Stasia - plenerowe widowisko teatralne.

4 maja (niedziela) 
- Bitwy napoleońskie - mundury, uzbrojenie i 

pokazy batalistyczne z epoki napoleońskiej.

11 maja (niedziela) 
- Śląska Majówka.

18 maja (niedziela) 
- Komandosi - pokazy wojsk desantowo-

szturmowych, wozy bojowe, uzbrojenie, pokazy 

spadochronowe.

.

.

.

94,34%

5,66%

44,89%44,89% 55,11%

26 554 551

21 632 000

Podczas sesji w dniu 27.12.2007 roku uchwalony 
został Budżet Gminy Gierałtowice na 2008 r. 
Aktualna postać budżetu po zmianach przyjętych na 
sesji w dniu 28.02.2008 r. Przedstawia się na-
stępująco: plan dochodów wynosi 37.992.331 zł,  
plan wydatków 48.186.551 zł, różnica zostanie 
pokryta nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 
10.194.220 zł.

Sesja Rady Gminy Gierałtowice
w dniu 27.12.2007 r.

Sesja Rady Gminy Gierałtowice
w dniu 31.01.2008 r.

Sesja Rady Gminy Gierałtowice
w dniu 28.02.2008 r.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej urzędu 
gminy w Gierałtowicach. Sesję otworzył i prowa-
dził Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice 
Piotr Szołtysek.
Na sesji Rada Gminy podjęła uchwały m.in. w 
następujących sprawach.
a) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/119/07 z dn. 
27.12.07 r. dotyczącej budżetu gminy Gierałtowice 
na rok 2008.
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkocholowych na rok 2008.
c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Obrady sesji w dniu 28.lutego 2008 roku miały 
miejsce w sali konferencyjnej urzędu gminy w Gie-
rałtowicach. Obradom  przewodniczył Piotr 
Szołtysek - Przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice.
Na sesji podjęto uchwały m.in. w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy Gierałtowice na rok 2008.
b) w sprawie regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: m.in. motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz dodatków za warunki pracy i 
mieszkaniowego w 2008 roku.
Na sesji została przekazana informacja o działalno-
ści Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2007 roku.

Walne Zebrania 
Sprawozdawcze w 

Ochotniczych 
Jednostkach Straży 

Pożarnej (OSP)
 Zebrania sprawozdawcze odbyły się w następujących 

terminach: 12.01.2008 - OSP Gierałtowice, 
17.02.2008 - OSP Paniówki, 24.02.2008 - OSP 
Przyszowice .  W OSP Chudów zebran ie  
sprawozdawcze odbędzie się w miesiącu marcu. 
Władze gminy dziękowały prezesom, naczelnikom 
oraz druhom za wielką pomoc w licznych działaniach 
operacyjnych.( tj. 39 pożarów i 77 miejscowych 
zagrożeń), a także za działalność szkoleniową i 
profilaktyczną. 





Agnieszka 
Tomanek

Agnieszka Tomanek zd. Operskalska malarstwo sztalugowe 
zaczê³a uprawiaæ w wieku 60 lat. W styczniu br. artystka skoñczy³a 
93 lata, maluje jednak dalej z wielk¹ pasj¹ i przyjemnoœci¹. Urodzi³a 
siê w Giera³towicach,  pomimo i¿ od roku 1948 do chwili obecnej  
mieszka w Gliwicach, zawsze podkreœla,  i¿  jest giera³towiczank¹.    
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Twórczość  niezależna, tak można określić prace 
malarskie Agnieszki Tomanek. Malarstwo, które 
uprawia nie podlega modnym trendom malarskim, nie 
jest też próbą naśladowania stylu znanych mistrzów i 
nie wynika z chęci przypodobania się publiczności. 
Cenię piękno, mówi artystka, oczywiście poczucie 
piękna to rzecz gustu, kontynuuje z uśmiechem, to 
czym jest ono dla mnie, próbuję wyrazić w moich 
obrazach. 
Agnieszka Tomanek jest malarką bardzo płodną, nie 
potrafi dokładnie określić liczby namalowanych 
przez siebie prac, stwierdza jedynie iż w ciągu roku 
jest w stanie namalować kilkadziesiąt płócien. Zwykle 
zabierając się do malowania rozpoczynam 
jednocześnie kilka obrazów, wyjaśnia malarka,

wynika to z przyczyn technicznych, kiedy  farba 
nałożona na płótno wymaga pewnego okresu ażeby 
przeschnąć, wtedy spokojnie kontynuuję pracę przy 
kolejnym rozpoczętym obrazie.
Ulubionym tematem prac artystki są kwiaty, pejzaże 
morskie (marynistyczne), leśne, wiejskie. Czasem na 
obrazach pojawia się architektura, ale nigdy ludzie. 
Na pytanie dlaczego, odpowiada prosto - malowanie 
portretów nie jest moją pasją, owszem próbowałam, 
ale nie pociąga mnie taki typ malarstwa. Drzewo  im 
bardziej pokręcone, tym piękniejsze, mówi malarka, a 
ludzie cóż... na ogół mają mnóstwo zastrzeżeń do 
swojego wizerunku na obrazie.
W życiu Agnieszka Tomanek ceni sobie rzetelność i 
wierność. Tę pierwszą cechę wpajano jej już w domu 
rodzinnym w Gierałtowicach, a później w seminarium 
nauczycielskim w Nowej Wsi (dzisiejszy teren Rudy 
Śląskiej), gdzie oprócz gruntownej wiedzy ogólnej 
przez 4 lata pobierała lekcje rysunku i malarstwa. 
A wierność?  ...wydaje się leżeć w jej naturze.
Na początku swojej drogi malarskiej związałam się z 
małą grupą plastyczną przy klubie “Perełka” w 
Gliwicach, wyznaje artystka, pomimo ciekawych 
ofert przyłączenia się do innych grup plastycznych
             

“Perełce” jestem wierna do dzisiaj.
Artystka chętnie wystawia swoje prace. W swoim 
dorobku ma około 40 wystaw indywidualnych. 
Ostatnia miała miejsce w gliwickiej galerii Miniatura 
na przełomie stycznia i lutego 2008 roku i zbiegła się z 
93 urodzinami malarki. 
             /tekst  i foto: Jerzy  Miszczyk/ 

Nie było to z pewnością dla nich łatwe, gdyż gwara śląska wśród 
najmłodszych nie jest zbyt popularna i tym bardziej należy 
docenić trud włożony w przygotowania, zarówno ze strony 
maluchów jak i ich opiekunek z ochronki.  Na występy dzieci 
przyszły z całymi rodzinami zapraszając również znajomych. 
Wśród widowni nie zabrakło wójta gminy Joachima Bargiela, 
który docenił wysiłek najmłodszych, i zapewnił wsparcie 
podobnych inicjatyw. Występ zakończył się gromkimi brawami, a 
dzieci nagrodzone zostały słodyczami.

     W sobotę, 12 stycznia br. w auli Szkoły Podstawowej im. 
Gustawa Morcinka w Gierałtowicach, dzięki gościnności dyrektor 
Urszuli Smolnik, odbyły się coroczne Jasełka organizowane przez 
Siostry Służebniczki NMP, które prowadzą ochronkę dla 
przedszkolaków. W przedstawieniu wzięły udział wszystkie 
dzieci, od najmłodszych niespełna trzylatków, do starszaków 
mających prawie lat sześć. Przejęcie w oczach maluchów 
wskazywało, jak ważny jest dla nich ten występ, aby jak najlepiej 
zaprezentować się przed publicznością. Dzieci ubrane były w 
śląskie stroje ludowe i w takim też klimacie odbywały się występy.

      Już tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia  
w niedzielne popołudnie  dzieci  z przedszkola
w Paniówkach zapraszają do parafialnego Kościoła  
rodziców, krewnych i wszystkich mieszkańców 
Paniówek na  przedstawienie jasełkowe.                  

29.12.2007 po raz dziesiąty przedszkolaki  i dzieci z 
zespołu „Bajtle z Paniowek” wykazały się talentem 
aktorskim i muzycznym. Mali pastuszkowie, 
aniołowie , królowie oraz  leśne zwierzątka wywołały 
burzę oklasków i wycisnęły niejedna łzę wzruszenia 
wśród publiczności.
Swój sukces mali artyści zawdzięczają swoim 
opiekunkom, pani Renacie Dziuroń - głównemu 
reżyserowi i scenarzyście, pani Ewie Zdzieblik i 
Aleksandrze Winkler. O oprawę muzyczną zadbała 
pani Stanisława Zawadzka wraz z  młodzieżowym 
zespołem instrumentalno-wokalnym „Brawo”, 
działającym przy przedszkolu w Paniówkach.

                                                    /Joanna Bartoszek/

 .

.

Paniówki

u św. Jana Nepomucena

Wnętrze przyszowickiego kościoła parafialnego w 
szare niedzielne popołudnie 13 stycznia br. ożyło 
barwą świątecznych świateł, kolorami strojów, 
muzyką, piosenkami, deklamacjami, a wszystko to za 
sprawą spektaklu jasełkowego, jaki dali w świątyni 
najmłodsi mieszkańcy Przyszowic. W Jasełkach 
udział wzięli przedszkolacy, uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz orkiestra dęta OSP 
Przyszowice. Publiczność dopisała, wypełniając 
kościół  po brzegi.



Gierałtowice

/J.Miszczyk/

Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Aniołów w Chudowie już po raz XVI 
gościł chóry przybyłe na tradycyjny koncert kolęd.

W tym roku spotkanie w Chudowie na XVI już z kolei 
koncercie kolęd, uczestniczące w nim zespoły 
wyznaczyły sobie na niedzielę 20 stycznia.
Organizatorem i gospodarzem chudowskich koncer-
tów jest Chór Bel Canto, a współorganizatorem 
kościół parafialny w Chudowie z jego proboszczem 
ks. Januszem Kwapiszewskim. Na styczniowym 
koncercie, licznie przybyłej chudowskiej publiczno-
ści swój kunszt wokalny zaprezentowały chóry: 
Acalanthis z Rudy Śląskiej pod dyrekcją Elżbiety 
Rafałowskiej, Cecylia z Paniówek pod dyrekcją 
Androniki Krawiec, Słowik z Przyszowic pod batutą 
Henryka Mandrysza, Skowronek z Gierałtowic 
prowadzony przez Beatę Stawowy oraz gospodarz - 
Chór Bel Canto z Chudowa pod dyrekcją Barbary 
Jałowieckiej. Szóstym zespołem uczestniczącym w 
imprezie była Orkiestra Dęta OSP w Przyszowicach 
prowadzona przez Henryka Mandrysza. Jak na

rodzynka przystało w gronie pań dyrygentek, 
Henryk Mandrysz miał podwójne zadanie do wyko-
nania, prowadził zarówno Chór i Orkiestrę Dętą 
z Przyszowic i z zadania tego wywiązał się jak zwy-
kle bez zarzutu, a sił wystarczyło mu jeszcze na 
odrobinę humoru.
Występy wszystkich zespołów zostały przyjęte bar-
dzo ciepło przez publiczność. Kolęd słuchano w 
skupieniu i z przyjemnością, a czas pomimo tak 
obszernego repertuaru upłynął szybko.
Finał koncertu okazał się trochę zaskakujący, tym 
razem publiczność poproszona została o zaśpiewa-
nie znanej kolędy i miała to okazję uczynić pod 
batutą zawodowego dyrygenta. Publicznością dyry-
gował Henryk Mandrysz, winszując wszystkim 
talentu wokalnego.
Organizatorzy imprezy zapraszają ponownie za rok 
do odwiedzenia Chudowa.

          W dniu 2 lutego br., odbył się ostatni koncert 
karnawałowy pod patronatem stowarzyszenia muzy-
cznego MOZART, pod którym gra studium muzy-
czne GAMA. Występy tej grupy od lat mają ogrom-ną 
frekwencję, dlatego artyści występują niemal co 
tydzień. Tym razem zaszczycili nas  swoją obecno-
ścią  w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach. Mimo 
bezbarwnej pogody publiczność nie zawiodła i tym 
razem.
Barwny koncert przygotowała pani Mirosława 
Sander a konferansjerem koncertowym mianowana 
została jedna z uczennic Anna Gajda, która dodatko-
wo zachwyciła publiczność grą na pianinie. W re-
pertuarze mogliśmy usłyszeć m.in. utwory Chopina, 

Strausssa, Schuberta czy Mozarta, które pięknie 
zagrane zostały na pianinie przez Piotra Smolnika, 
Laurę Danysz, Martę Rożek, Darię Praczyk, Natalię 
Śliwińską, Barbarę Koźlik, Alicję Furmaniak, Sylwię 
Szolc, Rozwitę Żymałka, Monikę Marek oraz już 
wcześniej wspomnianą Annę Gajdę. Ubarwieniem 
pokazów młodych pianistów były występy dwóch 
solistów operowych Marcina Grzesiczka i Kamila 
Karolczuka, którzy pięknie wykonali takie arie 
operowe jak O sole mia, Nadira czy arię Nemorina. 
Nie można również zapomnieć oDawidzie Gliklichu i 
Kamilu Tytko, którzy pokazali nam swoje 
umiejętności grą na gitarze wykonując takie utwory 
jak Etiuda Carcassiego czy sonatinas-carulli.
Koncert trwał blisko dwie godziny a publiczność 
nagrodziła artystów gromkimi oklaskami. Teraz nie 
pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne 
występy artystów.



W ostatnim tygodniu stycznia członkowie Koła 
Emerytów w Gierałtowicach spotkali się na trochę 
opóźnionym, ale jeszcze bożonarodzeniowym 
spotkaniu. Ten okres to nie tylko czas świąteczny w 
którym składamy sobie życzenia. W tym pierwszym 
miesiącu roku przypadają również bardzo miłe dla nas 
- ludzi przeżywających trzecią młodość dzień babci i 
dzień dziadka. Spotkanie to uświetnili swoją 
obecnością wójt naszej gminy Joachim Bargiel, ks. 
wikary Krzysztof Kozłowski oraz dyrektor GOK 
Przemysław Dejneka. Z tej okazji dzieci ze świetlicy 
działającej przy GOKu z panią Beatą Stawowy 
przygotowały program taneczny, a dzieci z kl. II a 
szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią 
Urszulą Ficek program jasełkowy. Bardzo podobały 
się również wiersze dedykowane babciom i dziad-
kom z okazji ich święta. Po zakończeniu występów 
zebrani podziękowali dzieciom i ich opiekunom za 
przygotowanie ciekawego programu. Czas płynął 
miło przy kawie i ciastkach. Po wzniesieniu toastu 
życzeniom nie było końca. Wyraziliśmy nadzieję 
spotkania się ponownie za rok w takim samym 
zdrowiu i jeszcze lepszej kondycji fizycznej.  
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Koncepcja architektonicza budowy Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach autorstwa architektów Barbary i Oskara Grąbczewskich wchodzi w fazę realizacji. 
Prezentowany projekt zwyciężył na ogólnopolskim konkursie architektonicznym ogłoszonym przez gminę 
Gierałtowice. Zadaniem konkursu było wyłonienie najbardziej funkcjonalnego projektu, który swoją estetyką i 
charakterem wpisywałby się w otoczenie i miejsca w którym powstanie.    

Wizualizacja architektoniczna budynków Gminnego Domu Kultury, Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

Gierałtowice

/J.M./

    W budynku „starej szkoły” wykonane zostaną w 
2008 roku prace budowlane w celu adaptacji do 
nowych funkcji. W obecnie niewykorzystanym 
poddaszu wykonane zostaną pomieszczenia dla 
świetlicy środowiskowej z salą komputerową. 
Drewniana klatka schodowa zostanie rozebrana i 
zastąpiona schodami płytowymi. Na parterze znajdą 
się: czytelnia i biblioteka szkolna, sala multimedial-
na, sala klubowa z kominkiem do wykorzystania 
przez miejscowe organizacje.

Trwa końcowy etap realizacji zadania „Rozbudowa 
budynku OSP w Chudowie”. W drugim etapie zago-
spodarowany zostanie plac przy budynku OSP. 
W ramach prac przewidziano wykonanie chodnika, 
parkingu i jezdni manewrowej.

     W II kwartale 2008 roku gmina przystąpi do realizacji pierwszej części planowanej inwestycji. U zbiegu ulicy 
Powstańców Śl. z ulicą Korfantego w Gierałtowicach powstanie Ośrodek Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Zakończenie budowy planowane jest na rok 2009. W roku 2009 planowane  jest również rozpoczęcie budowy 
Gminnego Ośrodka Kultury.

      W chwili obecnej trwa procedura uzyskiwania 
pozwolenia na budowę, jednocześnie projektanci  
kończą opracowanie projektu wykonawczego.
Budynek pełnił będzie dwie funkcje : Ośrodka 
Zdrowia oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na parterze, przeznaczonym na Ośrodek Zdrowia 
centralną część budynku tworzy przestronny, prze-
szklony hall z rejestracją i poczekalnią dla dorosłych i 
wydzieloną częścią poczekalni dla dzieci.                      

W południowej części budynku mieścić się będą 

gabinety lekarskie : lekarza rodzinnego, pediatry 

oraz dwa gabinety zabiegowe i EKG. W północnej - 

pomieszczenia personelu,  sanitariaty a także kotło-

wnia i pomieszczenia techniczno- gospodarcze. Hall 

budynku ściśle podzielony jest na dwie kondygnacje 

- zgodnie z wymaganiami  wydzielenia pomie-

szczeń Ośrodka Zdrowia od innych części budynku.                           

Do budynku prowadzą dwa wejścia na przeciwle-

głych końcach hallu.
Oba poziomy są w pełni dostępne dla osób 

niepełnosprawnych.

2- powierzchnia  całkowita    :     838 m
3

.- kubatura                             :  4 025 m .                       

Obiekt w liczbach : 
.

Prowadzone jest postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy parkingu przy ul. Makoszowskiej 
w Przyszowicach. Jego wykonanie planowane  w II kwartale br.  poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w 
okolicach cmentarza przylegającego do ul. Makoszowskiej.
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 Tytuł “Najlepiej oświetlonej polskiej 
gminy w 2007 roku” zobowiązuje. Po 
iluminacji zespołu boisk oraz okolic 
w i a d u k t u  w  P r z y s z o w i c a c h  
przyszedł czas na kolejną znaczącą 
inwestycję w tej dziedzinie.

Gierałtowice
    W styczniu 2008 roku w ramach II etapu prac 
związanych z oświetleniem stadionu wykonano 
montaż dwóch reflektorów oświetlających główne 
boisko sportowe LKS Gierałtowice. Jupitery 
zamontowane zostały na istniejących już 
masztach. Do oświetlenia boiska zastosowano 
nowoczesne oprawy i energooszczędne źródła 
światła minimalizujące pobór energii elektrycznej.
Wykonawcą  prac była firma “Zdzienicki” z 
Gliwic.
Oświetlenie stadionu pozwoli na rozgrywanie 
meczy piłkarskich w godzinach popołudniowych i 
wieczornych, zwłaszcza w okresie wiosennym i 
jesiennym, oraz lepsze wykorzystanie boiska do 
celów treningowych przez wszystkie drużyny 
klubu LKS „35” Gierałtowice tj. seniorów, 
juniorów i trampkarzy.  
Sąsiadująca ze stadionem ulica Stachury po 
remoncie wykonanym w 2007 roku poszerzona 
została o chodnik na odcinku od ulicy Ligonia do 
ulicy Korfantego. Wzdłuż boiska wykonany został 
parking dla samochodów osobowych. 
Na stadionie od strony ulicy Stachury wykonano 
nowe wysokie ogrodzenie, które jednocześnie 
spełnia rolę “piłkochwytu”.

    W marcu Gmina Gierałtowice przystąpiła do 
kontynuacji budowy gminnej krytej pływalni w 
Paniówkach obejmującej wykonanie kompletnego 
obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i 
wyposażeniem.
Obiekt zlokalizowany będzie przy ul. Gliwickiej w 
Paniówkach, w sąsiedztwie istniejącej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum.
W obiekcie znajdować się będą niecki basenowe o 
wymiarach : 25x12,5 m i głębokości 1,80 m oraz 
12,5x6 m i głębokości 1,20 m. Na dużym basenie 
będzie można rozgrywać zawody sportowe rangi 
mistrzowskiej w związku z tym w obiekcie znajdą się 
miejsca  przeznaczone dla widowni. Oprócz basenów 
gminna pływalnia wyposażona będzie w urządzenia 
do odnowy biologicznej m.in. w cztery wanny do 
hydromasażu w tym dwie z  solankami.  
Obiekt  dysponował będzie również licznymi

ogólnodostępnymi urządzeniami rekreacyjnymi  
takimi jak zjeżdżalnia, tunel wodny z atrakcjami 
wodnymi, grota solna. Na terenie pływalni 
funkcjonować będzie również kawiarnia. 

   Od marca br. rusza drugi i ostatni etap 
budowy krytej pływalni w Paniówkach.
27.02.2008 roku gmina Gierałtowice 
pod-pisała stosowną umowę z 
G l i w i c k i m  P r z e d s i ę b i o r s t w e m  
Budownictwa Przemysłowego , które 
odtąd jest generalnym  wykonawcą tej 
dużej i oczekiwanej przez mieszkańców  
inwestycji. 

Widok na boisko od strony ulicy Stachury. foto: P. Madeja

foto: P. Madeja

/J.M./

Gminna kryta pływalnia będzie obiektem ogólno-
dostępnym, przeznaczonym dla dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych. Dzięki wyposażeniu w windę i  
przenośne  podnośniki do niecki basenowej dostę-
pny będzie także dla osób niepełnosprawnych. 

Obiekt, ze względu na bogate wyposażenie w atrak-
cje wodne  pełnił będzie w Gminie funkcje nie tylko 
sportowe ale również rekreacyjno – zdrowotne.
Obiekt w liczbach :

2   - powierzchnia całkowita        :      5 140 m
3   - kubatura                                :    23 800 m  

   - liczba miejsc na trybunach   :              164.
Oddanie obiektu do użytkowania planuje się na  
grudzień 2009 r.
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JESIENNE 
SUKCESY 
WSPINACZY
2  X I I  2 0 0 7  r .  n a  ś c i a n c e  
wspinaczkowej w Chorzowie odbyły 
się ostatnie w sezonie 2007 zawody o 
Pucharu Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych we wspinaczce 
sportowej .

 
Innymi aktywnie uczestniczącymi w rywalizacji 
sportowej w sezonie 2007 zawodnikami z UKS „W 
SKALE” Gierałtowice byli  : 
Katarzyna Matysik , Patrycja Dymarz , Aleksandra 
Płowiec , Elżbieta Czech , Paulina Kubicka , 
Dagmara Kasak , Karolina Brzeżnicka , Angelika 
Więcko , Przemysław Draga , Szymon 
Szwarczyński  , Michał Pilny , Karol Wartal , Kamil 
Ponicki , Maksymilian Benek i Paweł Gabryś .
.

                                                            /Jacek Czech ./

Reprezentująca gierałtowicki UKS „W SKALE” 
grupa wspinaczy wypadła rewelacyjnie plasując się 
w ścisłej czołówce  wśród młodych zawodni-ków z 
całej Polski . Rywalizacja odbywająca się w trzech 
kategoriach wiekowych : dzieci –do 11 lat , 
młodzików 12-13 lat  i juniorów młodszych 14-15 
lat , rozgrywała się kolejno w ciągu całego roku na 
zawodach w Gierałtowicach , Lublinie , Strzegomiu 
, Jaworznie , Katowicach i Chorzowie w 
konkurencji na czas i trudność z podziałem na 
dziewczęta i chłopców . Kilkuset zawodników 
zdobywało punkty na każdych zawodach aby 
ostatecznie po ostatnim starcie cieszyć się z miejsca 
zajętego w klasyfikacji generalnej wspinaczkowego 
Pucharu Polski.Zawody te organizowane są od kilku 
lat pod patronatem Polskiego Związku Alpinizmu . 
Wśród naszych dzieci najlepsze wyniki w 
klasyfikacji generalnej za cały 2007 rok uzyskali :
.

 Dzieci 
I m-ce Adam Porwoł - w konkurencji na trudność. 

 
 Młodzicy
. 
 I m-ce Łukasz Lipok w konkurencji na trudność i 
II m-ce na czas .
.

 Juniorzy młodsi 
.

 I m-ce Jacek Czech w konkurencji na trudność i 
III m-ce na czas ,
.

II m-ce Karol Porwoł w konkerencji na czas i III 
m-ce  na trudność .

     12.01.2008 o godzinie 12.00 na stokach ośrodka 
narciarskiego Czantoria w Ustroniu rozpoczęto 
rywalizację w kolejnej edycji Pucharu Polski w 
SKIALPINIZMIE.
Głównym pomysłodawcą i organizatorem zawodów 
w Ustroniu, które po raz pierwszy zostały włączone 
do kalendarza Polskiego Związku Alpinizmu, był 
Jarosław Prokop, nauczyciel wychowania fizyczne-
go w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Paniówkach (w-ce Mistrz Polski i zdobywca 2-go 
miejsca w Pucharze Polski 2007 w tej dyscyplinie 
sportu).
Impreza ta była jednocześnie eliminacją Kadry 
Narodowej do Mistrzostw Świata w Szwajcarii.
Zawodnicy mieli do pokonania pięć okrążeń ( dolna – 
górna – dolna stacja wyciągu krzesełkowego na 
Czantorię ) ok. 20 km , w tym ok. 2300m  
przewyższenia.  
Najszybciej cały dystans pokonał Tomasz Brzeski z 
Nowego Sącza ( 2godz. 7 min. ) Jarek Prokop po 
trudach związanych z organizacją zawodów 
uplasował się na 4-tej pozycji. 
    Miejsce to jednak pozwoliło na zakwalifikowanie 
się do składu Reprezentacji Polski na Mistrzostwa 
Świata.
   To co nie udało się w Ustroniu, dwa tygodnie później 
26.01.2008  powiodło się na Pilsku.
Tam to rozegrano 2-gą eliminację Pucharu Polski, 
tym razem w formie współzawodnictwa parami. Na 
dystansie ok. 20 km z przewyższeniem ok. 1800m .
Zwycięzcami po zaciętej walce aż do ostatniego 
podejścia na Pilsko zostali Jarosław Prokop KS. 
Kandahar , który startował duecie z Tomaszem

Brzeskim KW Nowy Sącz – zwycięzcą z Czantorii.Po 
dwóch eliminacjach w klasyfikacji Pucharu Polski 
Jarosław Prokop zajmuje drugie miejsce .

Teraz  będziemy czekać na pomyślne wiadomości ze 
Szwajcarii, a później z Mistrzostw Polski i finału 
Pucharu Polski.

Jarosław Prokop z Paniówek w Kadrze Polski na Mistrzostwa Świata w Szwajcarii
Skialpinizm to rodzaj sportu narciarskiego; połączenie wspinaczki zimowej, wędrówki na nartach oraz zjazdu narciarskiego w 
terenie górskim, o znacznym stopniu nachylenia i dużym stopniu trudności. Istotą skialpinizmu jest połączenie wszystkich trzech 
elementów, to znaczy podchodzenia, wspinaczki i zjazdu. 

PUCHAR  POLSKI  W SKIALPINIZMIE  2008
12.01.2008 – 1-sza eliminacja Puchar Czantorii 
- Ustroń + eliminacje Kadry Narodowej do                                                
Mistrzostw Świata
26.01. 2008 – 2-ga eliminacja Puchar Pilska
16.02. 2008 – 3-cia eliminacja Puchar Połonin 
– Bieszczady

29.03. 2008 – Mistrzostwa Polski -  Karpacz

05.04 .2008 – 4-ta eliminacja - Zakopane

MISTRZOSTWA ŚWIATA – SZWAJCARIA    
23.02.2008 – 29.02.2008

.

.

.

KALENDARIUM IMPREZ



15

informator

Przyszowice
15 grudnia 2007 r. Do walki o prymat w gminie Gierałtowice przystąpiło 
50 skacistów. Stawką zawodów był tytuł indywidualnego oraz 
drużynowego mistrza gminy w skacie sportowym. Pod nieobecność 
czołowego gracza gminy Michała Szczeciny (srebrny medalista 
mistrzostw polski), po zwycięstwo sięgnął Piotr Grzywczak. 
Mistrzostwo drużynowe zdobyli gracze z Paniówek.
Po zakończeniu rozgrywek  puchary i dyplomy najlepszym zawodnikom 
wręczył wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.

Mistrzostwa Gminy Gierałtowice 2007
Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja inywidualna

m-ce

m-ce

gmina

Imię i nazwisko

punkty

punkty

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Paniówki
Przyszowice
Gierałtowice

Piotr Grzywczak
Zdzisław Mral
Leon Makselon

6472
5899
2473

2277
2206
1999

1 2

3 4

5 6 7

98
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12 13
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24
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25

26

1

15
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20

7
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9

1

11
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Litery z szarych pól utworzą rozwiązanie krzyżówki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Krzyżówka na Wielkanoc
Termin nadsyłania rozwiązań upływa z dniem 31.03.2008 roku. 
Rozwiązanie krzyżówki należy nadsyłać na adres:
Biuro Promocji UG Gierałtowice
ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosowane zostaną cenne nagrody książkowe.

Pionowo

Poziomo

1) W okresie Wielkanocy przynosi 
prezenty
2) Zabieramy ją na Liturgię Wigilii 
Paschalnej
5) Symbol nowego życia
6) Lany Poniedziałek to Śmigus-...
7) Świeca, zapalana w Wigilię Paschalną
9) Dzień, w którym obchodzimy pamiątkę 
zmartwychwstania Jezusa
11) Msza z okazji Zmartwychwstania 
Pańskiego, połączona z procesją
13) Jajko, którego zawartość została 
wydmuchana przez małą dziurkę 
15) Góra na której ukrzyżowano Jezusa
19) W dzień ten odprawiana jest msza 
święta Wieczerzy Pańskiej
20)“Kotki” na gałązkach
21) Niedziela, która rozpoczyna 
Wielki Tydzień

3) Tradycyjne ciasto wielkanocne
4) Ogród, w którym modlił się Jezus, 
przed pojmaniem
7) Wielki ...  , okres przygotowujący do 
przeżycia Świąt Wielkanocy
8) Uroczyste, w Wielkanocny poranek
10) W nim niesiemy pokarmy do 
poświęcenia
12) Powstanie z martwych, powrót do 
życia
14) Symbol zmartwychwstałego Jezusa
16) ... Paschalne, najważniejsze 
wydarzenie 
w roku liturgicznym katolików
17) Jajko zdobione metodą rytowniczą 
18) Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa 
otrzymamy je po śmierci
22) Zabieramy ją w Wielką Sobotę 
do Kościoła
23) Inaczej Męka Pańska
24) Wielki ... ,  czas rozpamiętywania 
ostatnich dni Chrystusa
25) Syn Boży
26) Dzień pokuty, przypadający 40 dni 
przed Wielkanocą Nagrody za rozwiązanie krzyżówki świątecznej otrzymują: Stanisław Wójtowicz z Wadowic, Maria 

Nowak z Paniówek, Marta Lauterbach z Przyszowic, Aurelia Machoczek z Gierałtowic, Aniela 
Owczarek z Przyszowic, Joachim Owczarek z Przyszowic, Urszula Neudek z Przyszowic, Magdalena 
Szalczyk z Przyszowic, Teresa Cyroń z Gierałtowic.



Paniówki wzbogaciły się o nową placówkę medyczną, 

jakby na przekór trudnym dla służby zdrowia czasom 
i miejscu, bowiem nowy ośrodek zdrowia powstał w 

budynku “Starej szkoły”.

Po zakończeniu planowanego remontu wnętrz pałacu w Przyszowicach, 
na jego terenie w dalszym ciągu funkcjonował będzie wiejski ośrodek 
zdrowia.

W bieżącym roku ruszą prace związane z budową nowego ośrodka zdrowia 
w Gierałtowicach. Budynek umiejscowiony będzie u zbiegu ulic Korfantego i 
Powstańców. Dotychczasowy ośrodek funkcjonował będzie do chwili 
oddania do użytku nowego obiektu. Więcej informacji w środku numeru.

17 grudnia 2007 r. dokonano otwarcia nowego wiejskiego ośrodka 
zdrowia w Paniówkach. W uroczystości otwarcia obiektu wziął udział 
cały personel nowej placówki z jej kierowniczką Barbarą Garus, 
przed-stawiciele władz gminy Gierałtowice z wójtem Joachimem 
Bargielem, wicewójtem Januszem Korusem, dyrektorem  
knurowskiego ZOZ-u Michałem Ekkertem. Honory gospodarza 
pełniła Małgorzata Domin - sołtys Paniówek. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. proboszcz parafii p.w. św. Urbana w 
Paniówkach, ks. Michał Woliński, wicestarosta powiatu gliwickiego 
Sławomir Adamczyk.       

Po krótkich przemówieniach i przecięciu wstęgi zebrani goście 
zostali zaproszeni do zwiedzania pomieszczeń i gabinetów nowej 
placówki medycznej. Ośrodek w Paniówkach dysponuje gabinetami 
specjalistycznymi w których pacjentów przyjmują: lekarz internista, 
pediatra oraz stomatolog. Na terenie placówki znajduje się również 
pokój zabiegowy. Do dyspozycji personelu oddano  pomieszczenia 
socjalno-sanitarne. Obiekt wyposażony jest w podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Bardzo cennym 
urządzeniem na wyposażeniu tutejszej placówki jest 
elektrokardiograf firmy Aspel (polski producent), który wspomaga 
diagnozę pracy serca. Elektrokardiograf  zapisuje sygnał EKG w taki 
sposób iż możliwe jest jego przesłanie przez internet do 
specjalistycznej kliniki lub szpitala w celu konsultacji ze specjalistami 
chorób  serca.

Remont ośrodka w Paniówkach sfinansowała gmina 
Gierałtowice, natomiast knurowski ZOZ, któremu podlega ośrodek 
zdrowia zakupił wyposażenie. W kosztach wyposażenia 
partycypowała również firma MARBUD z Rudy Śląskiej, która 
zafundowała  Elektrokardiograf  EKG.

Wartość całej inwestycji zamknęła się w kwocie 963 675 zł. 

/Opr. i foto: J. Miszczyk/


