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KALENDARIUM
Imprezy w gminie Gierałtowice

Zapraszamy do Izby “łod starki”
.

7, 28 września w godz. od 14.00 do 16.00
Ul. Szkolna 54, Chudów.

.

.

.

.

 

06.09.2008 r. - godz. 16.00 - Zamek Chudów 
Jesień Chórów Gminnych 

07.09.2008 r. godz. 15.00 - Zamek Chudów 
Polscy Ormianie - przypomnienie świata polskich 
Ormian i ich wkładu w historię Polski. Zwyczaje, 
tradycja, sztuka, muzyka oraz kuchnia Ormian. 
Wystawa etnograficzna. Wystawa prac znanych 
w Polsce twórców ormiańskich.

11-12.09.2008 r. godz .9.00 - Boisko szkolne 
w Chudowie
Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej o Puchar 
Lata w kat. Trampkarzy i Juniorów.  

14.09.2008 r.  godz. 15.00 - Zamek Chudów
VI kartoflada - impreza z okazji 325 rocznicy 
sprowadzenia ziemniaka do Polski.

20.09.2008 r. - godz. 15.00 - tereny wokół SP 
w Gierałtowicach.
IV Ogólnopolski Bieg o Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice.
Zapisy o godz. 14.00 (obok Szkoły Podstawowej 
w Gierałtowicach).
.

.

21.09.2008 r. godz. 17.00 - Zamek Chudów 
Koncert Zespołu Raz Dwa Trzy.

27.09.2008 r. - godz. 10.00 - Boisko LKS 
Paniówki
VI Jesienne Biegi Przełajowe. 

Wrzesień

21. 09. 2008 r. - Dożynki Gminne 
w Gierałtowicach - plac Targowy.

Gminy GierałtowiceGminy Gierałtowice

Program imprezy:

Serdecznie zapraszamy

Organizator:

Kolejne uroczystości odpustowe odbyły się w Gie-
rałtowicach oraz w Chudowie. Trzynastego lipca 
obchodzono święto patronalne Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach, zaś trzeciego sierpnia 
święto patronalne Matki Boskiej Królowej Aniołów 
w Chudowie. W kościołach parafialnych odbyły się 
uroczyste sumy, procesje a później następowało 
odwiedzanie kramów z piernikami oraz zabawkami, 
a także placu zabaw ze strzelnicami i karuzelami. 
Warto tu wspomnieć o wykonaniu nawierzchni na 
pięknej, prastarej, ponad trzykilometrowej drodze 
łączącej Chudów i Gierałtowice. Droga ta prowadzi 
przez Brzezinę i jest drogą, po której zarówno nasze 
pokolenie jak i przodkowie odwiedzali się wzajemnie 
m.in. w czasie odpustów parafialnych. 

Brzezina - foto: P. Madeja

Jubileusz WIEŚCI

Październik

4.10.2008 r. godz. 10.00 
II Jesienny Trzeźwościowy Rajd Rowerowy
Zbiórka przed UG w Gierałtowicach.
Rajd organizowany jest przez GOK i Klub 
Abstynentów Stokrotka.

12. 10. 2008 r. -  godz. 15.00 -Kościół parafialny 
w Gierałtowicach
Koncert muzyki organowej.

19.10. 2008 r. - godz. 15.00 - Kościół parafialny 
w Paniówkach
Koncert Pieśni Maryjnych

25 lipca obchodzono Święto Policji.  
Przedstawiciele gminy wzięli udział w obchodach 
w Gliwicach oraz w Knurowie. Przekazano życzenia 
komendantowi Komisariatu w Knurowie - 
Stanisławowi Grabińskiemu. 
W tym roku wyróżnienie i nagrodę otrzymał mł. asp. 
Piotr Nocula - dzielnicowy z Gierałtowic. 
Warto przy okazji święta Policji zaznaczyć, że jej 
funkcjonariusze prowadzili dodatkowo, w każdym 
sołectwie piesze patrole policyjne działające w 
różnych miejscach o różnym czasie.

Święto Policji

Dnia 4 sierpnia w Ornontowicach odbyło się 
spotkanie gmin górniczych. Głównym celem 
spotkania było pokazanie nowej sytuacji prawnej 
w kwestii odzyskania pieniędzy z opodatkowania 
podziemnych wyrobisk, za które kopalnie nie płacą 
gminom od 2003 r. O tej sytuacji poinformował wójt 
Ornontowic - Kazimierz Adamczyk oraz mecenas 
Mariusz Nosalik ze Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych w Polsce  (SGGP).  Osta tnio  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało 
roszczenia Ornontowic w tej kwestii. Od tej decyzji 
Jastrzębska Spółka Węglowa odwołała się do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gmina 
Gierałtowice jak i inne gminy górnicze zamierzają 
wystąpić do Kompani Węglowej o uzyskanie 
zaległego podatku za rok 2003.

Spotkanie gmin 
w Ornontowicach

owady
Tragicznie zakończyła się próba usunięcia gniazda 
szerszeni na terenie jednej z posesji w sołectwie 
Chudów. 7 sierpnia mieszkaniec Chudowa próbował 
samodzielnie usunąć siedlisko niebezpiecznych 
owadów z terenu swoich zabudowań. W tym celu 
wspiął się po drabinie w kierunku gniazda. 
Rozjuszone szerszenie zaatakowały mężczyznę, 
który w wyniku wielokrotnych użądleń i upadku 
z wysokości zmarł.                
Apelujemy do mieszkańców gminy o zaniechanie 
podobnych prób. Siedliska niebezpiecznych owa-
dów mogą usuwać tylko wyspecjalizowane w tym 
zakresie firmy. Wszelkie niezbędne informacje na ten 
temat otrzymamy dzwoniąc do Państwowej Straży 
Pożarnej pod numer telefonu  998.   

.

Uroczystości parafialne

Obecne wydanie dwumiesięcznika “Wieści gminy 
Gierałtowice” jest już 30. z kolei numerem naszego 
pisma. Mamy nadzieję że „WIEŚCI” na stałe już 
wpisały się w krajobraz życia społecznego 
i kulturalnego gminy Gierałtowice. Z okazji małego 
jubileuszu pragniemy zaprezentować czytelnikom 
fragment strony tytułowej „Wieści gminy“, które 
ukazały się  9 maja 2002 roku z okazji 25-lecia  gminy 
Gierałtowice.

GOK
GIERAŁTOWICE
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Sesja Rady Gminy Gierałtowice
w dniu 13 sierpnia 2008 roku.

Kolejna sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła się 
13 sierpnia 2008 r. Obradowano w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Gierałtowice. Sesję otworzył 
i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady 
Gminy Piotr Szołtysek. Na sesji rozpatrzono i po-
djęto szereg znaczących uchwał. Do najważniejszych 
z nich należy uchwała w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Gierałtowice  na rok 2008, która umożliwi 
dofinansowanie szeregu inwestycji:  
- budowy Ośrodka Zdrowia w Gierałtowicach
- zakończenia prac przy budynku OSP w Chudowie
- przebudowy ul. Spółdzielczej i Pogrzeby 

w Przyszowicach
- budowy parkingu przy ul. Zabrskiej 

w Paniówkach.
Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie wnie-
sienia przez Gminę Gierałtowice do Przedsiębiorstwa 
G o s p o d a r k i  K o m u n a l n e j  S p ó ł k a  z  o . o .  
w  P r z y s z o w i c a c h  w k ł a d u  p i e n i ę ż n e g o  
w postaci środków trwałych (przekazanie nowo-
czesnej sieci wodociągowej na majątek P.G.K.) 
o łącznej wartości 3.268.888 zł. i objęcia w zamian                    

zwiększonych  udziałów w kwocie 3.268.850 zł. 
Kolejna podjęta na sesji uchwała dotyczyła zmiany 
nazwy S P w Paniówkach na Szkołę Podstawową  
im. Jana Pawła II w Paniówkach z klasami 
integracyjnymi w związku z utworzeniem w tej 
jednostce oświatowej klas  integracyjnych.
Plonem omawianej sesji były również przyjęte 
uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach (w związku
z dostosowaniem treści zapisów statutu do 
znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym), 
oraz w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego 
pt. “Aktywni i zmotywowani”. Projekt ten 
realizowany jest we współpracy z Europejskim 
Funduszem Społecznym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym  celem 
jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz ograniczenie 
zjawiska wykluczenia społecznego poprzez 
przygotowanie osób korzystających z pomocy 
społecznej do aktywnego powrotu do życia 
zawodowego i społecznego.                     .

Rozpoczęcie roku szkolnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 
informuje, że w okresie od października do listopada 
bieżącego roku na terenie Gminy Gierałtowice 
będzie realizowany projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. 
Zasadniczym celem projektu jest ograniczenie 
zjawiska wykluczenia społecznego, poprzez 
przygotowanie osób korzystających z pomocy 
społecznej do aktywnego powrotu do życia 
społecznego i zawodowego.
Szczegółowe informacje odnośnie projektu, jego 
założeń i warunków uczestnictwa, można 
uzyskiwać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gierałtowicach, ul. Karola Miarki 1, 44-178 
Przyszowice lub pod nr. tel.: (032) 30-11-528

z programem integracyjnym

W dniach 12-13 i 25 lipca oraz 14-15 sierpnia 
przeszły nad gminą potężne burze z ulewami i sil-
nym wiatrem. W dniach 12-13.07 zostały 
uszkodzone m.in. urządzenia sterujące dzwonami 
oraz zegarem na wieży kościelnej w Gierałtowi-

2 cach. 25 lipca spadło ok. 40 litrów wody/m . Zalane 
lub podtopione zostały posesje na terenie Gminy 
Gierałtowice: przy ul. Sienkiewicza, ul. Obrońców 
Granicy i ul. Ofiar Obozów Hitlerowskich w Gie-
rałtowicach, ul. Gierałtowickiej, ul. K. Miarki, ul. 
Brzeg, ul. Fornalskiej i ul.Wieczorka w Przyszo-
wicach, ul. Kłodnickiej w Paniówkach oraz ul. 
Brzezina w Chudowie. Interweniowały skutecznie 
jednostki naszej Straży Pożarnej, za co dostały 
podziękowania mieszkańców odczytane w kościo-
łach parafialnych. Na szczęście wichury nie przero-
dziły się w trąby powietrzne, chociaż i tak w Chudo-
wie 15 sierpnia powalone drzewa zerwały linie 
średniego i niskiego napięcia. Nastąpiły przerwy 
w dostawie energii elektrycznej przez 9 do 12 
godzin, co utrudniło m.in. przebieg Jarmarku 
Średniowiecznego. W tym czasie nasze jednostki 
OSP udzielały także pomocy w okolicach Wielowsi 
i Lublińca.

Burze i Huragany

Potrzebujesz pracy, informacji o rynku pracy, 
szkoleniach to weź udział w kolejnych - czwartych 
już  Małych Targach Pracy, które odbędą się 21 
września w Gierałtowicach na Placu przy ul. Tar-
gowej w godz. 14.00. - 18.00.  
Tradycyjnie już targi odbędą się podczas Dożynek 
Gminnych. Wśród wystawców publiczne służby 
zatrudnienia oraz przedsiębiorcy.
Organizatorem targów jest Gminne Centrum Infor-
macji w Gierałtowicach z siedzibą w Przyszo-
wicach.

IV Małe Targi Pracy
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Gierałtowice składają serdeczne podziękowania wszystkim 
mieszkańcom gminy Gierałtowice, którzy udzielili bezinteresownej pomocy poszkodowanym w wyniku 
przejścia trąby powietrznej  mieszkańcom wsi Sieronowice.  Szczególne podziękowania kierują do Rolników 
z sołectwa Gierałtowice za przekazanie zboża i śrutu, Kółka Rolniczego  z Gierałtowic za 200 litrów paliwa, 
Firmy PHU Janicki z Gierałtowic za udostępnienie sprzętu ciężkiego, Spółki z o.o. Ekspresowa Komunikacja 
Drogowa z Przyszowic za nieodpłatne pożyczenie samochodu na tydzień czasu. Słowa gorących podziękowań 
kierujemy do  Sołtys Gerdy Czapelki oraz Rady Sołeckiej z Gierałtowic za sprawne zorganizowanie całego 
przedsięwzięcia.
We wsiach Balcarzowice, Sieronowice, Błotnica Strzelecka i Zimna Wódka w wyniku sierpniowych 
kataklizmów pogodowych blisko 200 obór, stodół i chlewni zostało całkowicie zniszczonych. Rolnicy stracili 
maszyny rolnicze i zmagazynowane zboże.

Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym

1 września we wszystkich placówkach oświatowych gminy Gierałtowice (wyremontowanych i pomalowanych) 
odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Szczególnie ciepło powitani zostali najmłodsi uczniowie. 
Zarówno grono pedagogiczne jak i obecni na uroczystościach rodzice dokładali wszelkich starań, aby pierwszy 
kontakt ze szkołą był dla nich przyjemnym doświadczeniem.                                       ..

Niechaj rozpoczynający się rok szkolny będzie  dla wszystkich 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty nowym wyzwaniem dydaktycznym

 i wychowawczym, zaś dla Uczniów kolejnym krokiem 
 w drodze do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności.

Niechaj zbliżający się dzień Nauczyciela będzie dla Wszystkich chwilą 
ciepłego spojrzenia na trud nauki i wychowania oraz na stan oświaty 

w naszej gminie.

Przewodniczący Rady Gminy Gminy 
Joachim Bargiel lokalne podtopienia na ulicy Brzeg w Przyszowicach.

foto: J. Miszczyk

foto: P. Madejafoto: P. Madeja
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Towarzystwo Miłośników Przyszowic w tym roku 
obchodzi pięciolecie swojej działalności. Pierwszym 
jego prezesem była Krystyna Grodoń. W czasie 
swojego stosunkowo krótkiego okresu istnienia 
Towarzystwo na stałe już wpisało się złotymi 
zgłoskami w historię gminy Gierałtowice. Grupa pa-
sjonatów, tworząca jego trzon od samego początku 
niestrudzenie opracowuje i powiększa zbiory starej 
fotografii dokumentującej historię Przyszowic. 
Członkowie Towarzystwa są również inicjatorami 
wielu przedsięwzięć mających na celu ochronę 
zabytków małej architektury sakralnej, wydają 
albumy z widokami swojej miejscowości, instalują 
tablice upamiętniające miejsca historycznie ważne 
dla przyszowickiej społeczności.    
W dniach 12-13. 07. 2008 r. z okazji jubileuszu TMP 
zorganizowało festyn kulturalny, na którym 
zaprezentowano wystawę Przyszowice w starej 
fotografii, kościoły Przyszowickie oraz dorobek 
Towarzystwa dla Przyszowic. Na festynie obecny był 
wójt Joachim Bargiel, który na ręce prezesa Andrzeja

Udział w konferencji 

W konferencji wzięli udział m.in. Dariusz Nowak 
wiceminister Gospodarki, Józef Dubiński - prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego, Maksymilian Klank - 
prezydent Europejskiej Organizacji Pracodawców 
Górnictwa oraz Dariusz Lubera - prezes grupy 
Tauron. Wicemarszałek Ormaniec przedstawił 
znaczenie województwa śląskiego prezentując 
następujące dane: 
- 4,7 mln ludności, gęstość zaludnienia 379 osób na 

2 2km  (Polska 122 osoby na km )
- 1073 miejscowość (167 gmin)
- Ponad dwumilionowa aglomeracja 14 miast – 
większa od Warszawy
- 3,7 mln mieszka w miastach (1 mln na wsi)
- 427 tyś. podmiotów gospodarczych (ponad 90% to 
sektor prywatny)
- Pierwsze miejsce w kraju w produkcji mleka, drobiu, 
rzepaku oraz hodowli karpia.
Śląsk to miejsce o największej atrakcyjności 
inwestycyjnej, bowiem przez Śląsk przebiegają dwie 
transeuropejskie autostrady (ze skrzyżowaniem 
w Gminie Gierałtowice - węzeł Sośnica). Przez 
województwo  śląskie przechodzą trzy ważne szlaki 
kolejowe, na Śląsku istnieje największy w Europie 
środkowo-wschodniej euroterminal w Sławkowie. 
Lotnisko w Pyrzowicach (ponad 2 mln pasażerów 
rocznie).
Śląsk posiada duży potencjał badawczy (ponad 40 
wyższych uczelni i ponad 200 tyś. studentów). 
Na Śląsku działają:  

- strefy ekonomiczne
- Regionalna Izba Gospodarcza
- Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
- Fundusz Górnośląski
Największe tereny wystawiennicze i targowe. Stopa 
bezrobocia wynosi 7,4%. Na Śląsku występują 
atrakcyjne tereny i szlaki turystyczne: Beskidy, Jura 
Krakowsko-Częstochowska oraz Szlak Turystki 
Industrialnej. Corocznie Śląsk odwiedza 2,8 mln 
gości (z czego 800 tyś. z zagranicy). 
Prezesi Dubiński oraz Klank przedstawili miejsce 
i rolę nowoczesnego górnictwa węgla kamiennego 
w gospodarce Śląska, Polski oraz Unii Europejskiej. 
Przedstawili oni szacunek zasobów węgla 
kamiennego na Śląsku na ok. 2,6 mld ton, metanu - 

3  700-800 mln m  (z czego zagospodarowane jest ok. 
3200 mln m ). Perspektywa to m.in. zgazowanie 

podziemne węgla. Śląsk wydobywa więcej węgla niż 
cała Unia Europejska.
Prezes grupy Tauron przedstawił rolę i znaczenie 
drugiego co do wielkości producenta energii 
elektrycznej i ciepła w Polsce (5,5 tyś. MW, 4 mln 
klientów, budowa bloku 460 MW w Łagiszy, 
realizacja pakietu 3x20).
Wiceminister Gospodarki Nowak w końcowej części 
konferencji, nakreślając perspektywy rozwoju 
Śląska, wyeksponował jego dwa główne atuty - silne 
rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności 
gospodarki. 

W ramach Uniwersytetu przewidziane są:
- warsztaty treningowe z psychologii „dnia 
codziennego”;
- wykłady i warsztaty z podziałem na cztery bloki 
tematyczne: teologia, filozofia i etyka, gwara i hi-
storia Śląska, prawa człowieka;
- praktyczne warsztaty z rękodzieła ludowego 
i wykorzystania nowoczesnych technik infor-
macyjnych;
- otwarte seminaria tematyczne; wyjazdy eduka-
cyjne.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach 
w ramach Uniwersytetu proszone są o wypełnienie 
Karty Zgłoszeniowej, którą można pobrać 
w Referacie Edukacji i Zdrowia Urzędu Gminy

Gierałtowice, w siedzibie Centrum lub na stronie 
internetowej www.ceiwr.pl  w menu EDUKACJA.
Projekt częściowo finansowany jest ze środków: 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum 
Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach w 
ramach Programu „Działaj Lokalnie VI”.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
- na stronie  internetowej www.ceiwr.pl 

w menu EDUKACJA
- pod nr telefonu (032) 790 22 31 
- w siedzibie stowarzyszenia; 
Przyszowice ul. Szkolna 4,  we wtorki i czwartki 
w godz. od 17.00 do 19.00.

Uniwersytet - nie tylko III wieku

Biskupa złożył list gratulacyjny z  podziękowaniem  
za dobrą pracę Towarzystwa na rzecz rozwoju Gminy 
i Sołectwa. Zaplanowanych było wiele atrakcji 
niestety pogoda pokrzyżowała plany organizatorom.

Od lewej: Jolanta Krawiec, Joachim Bargiel, Urszula Biskup, 
Andrzej Biskup i Bronis³aw Zaremba.

/A. Biskup, J. Miszczyk/

W rocznicę tragedii
na KWK Makoszowy

28 sierpnia minê³o 50 lat od tragicznego 
w skutkach po¿aru, który wybuch³ na poziomie 
300 m pod ziemi¹ w kopalni Makoszowy. ¯ycie 
straci³o wtedy 72 górników. Wœród ofiar byli 
równie¿ mieszkañcy gminy Giera³towice. 
31 sierpnia o godz. 10.00 w cechowni KWK 
Makoszowy odprawiona została msza święta, która 
rozpoczęła uroczystości ku czci ofiar Wielkiego 
pożaru, jaki miał miejsce przed 50 laty w tej ko-
palni. Na mszę przybyli zaproszeni goście, górnicy 
z rodzinami oraz okoliczni mieszkańcy. Mszę 
odprawił ks. biskup Wieczorek, a homilię wygłosił 
ks. arcybiskup Damian Zimoń. W homilii 
Metropolita nawiązał do historii tragicznych 
wydarzeń sprzed 50 laty, a na zakończenie 
zaapelował o zmniejszenie wyzysku pracowników. 
Podczas mszy grała Orkiestra Dęta KWK 
Makoszowy pod  dyrekcją Henryka Mandrysza.
Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się na 
skwer znajdujący się naprzeciwko wejścia 
głównego do kopalni, gdzie dokonano odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika  ku czci ofiar makoszo-
wskiego pożaru. Odsłonięcia pomnika dokonała 
trójka dzieci poległych górników, wśród nich był 
syn Alfonsa Organiścioka z Chudowa.
Podczas uroczystości okolicznościowe mowy 
wygłosili: dyrektor KWK Sośnica-Makoszowy, 
prezydent  Zabrza oraz poseł Ireneusz Sekuła. 
Pod pomnikiem pracownicy kopalni zapalili 72 
znicze symbolizujące poległych górników.  
Delegacje i osoby prywatne złożyły też wieńce 
i kwiaty, wśród nich była wiązanka od mieszkańców 
g m i n y  G i e r a ł t o w i c e  z ł o ż o n a  p r z e z  
Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szołtyska.   

Odeszli na Wieczną Szychtę
28 sierpnia 1958 r.

Z Przyszowic: Emil Wolny, Hubert Nowak, 
Józef Sanok, Alfons Hosz, Konrad Siedlaczek.
Z Paniówek: Emil Bujara, Eryk Janyga, 
Roman Fajkis.
Z Chudowa: Alfons Organiściok, Paweł 

Dymasz.
Z Gierałtowic: Franciszek Nieradzik, 
Antoni Gabor.

foto: Piotr Szołtysek 

/J.B./
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NIE TRUJMY POWIETRZA PALĄC ŚMIECI 
W PIECACH DOMOWYCH ORAZ OGNISKACH

Należy pamiętać że otoczenie w którym żyjemy ma 
ogromny wpływ na  nasze zdrowie i bezpie-
czeństwo. Chcąc uniknąć tego rodzaju zagrożeń 
dla naszego zdrowia ważne jest by odpady wy-
twarzane w naszych gospodarstwach domowych 
przekazywać wyspecjalizowanym firmom w celu 
ich utylizacji.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nakłada na właści-
cieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości 
i porządku przez wyposażenie nieruchomości 
w urządzenia służące do zbierania odpadów 
komunalnych , oraz określa sposób ich usuwania 
z  g o s p o d a r s t w  d o m o w y c h .  W ł a ś c i c i e l e  
nieruchomości zobowiązani są do zawierania 
indywidualnych umów na usuwanie odpadów 
komunalnych z firmami posiadającymi zezwolenie na 
ich wywóz z terenu Gminy.
W naszej gminie prowadzony jest regularny odbiór 
odpadów komunalnych (wg harmonogramu usta-
lonego dla każdego sołectwa), oraz odpadów segre-
gowanych  tzn. papieru szkła i plastiku. 
Prowadzona jest również zbiórka odpadów zielonych 
(trawa, liście) w każdą II i IV sobotę miesiąca po 
uprzednim zgłoszeniu w biurze sołtysa lub Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy pod numerem 
tel. 032 30 11 391.
Równie wielkim niebezpieczeństwem dla naszego 
środowiska jest spalanie odpadów w ogniskach. Ma  
to miejsce szczególnie na terenie budowy nowych 

budynków mieszkalnych, gdzie spala się powstałe w 
jej trakcie odpady. Aby uniknąć tego rodzaju zanie-
czyszczeń właściciele nieruchomości powinni skła-
dować odpady budowlane i remontowe i przekazy-
wać je wyspecjalizowanej firmie celem ich utylizacji.
Podczas spalania śmieci takich jak: wszelkiego 
rodzaju opakowania z tworzyw sztucznych, worki 
foliowe, czy odpady komunalne - powstaje wiele 
substancji szkodliwych dla naszego zdrowia oraz 
środowiska naturalnego. Spalając kilogram opako-
wań zawierających polichlorek winylu (PCV)- 
(plastikowe butelki i reklamówki) wyprodukujemy aż 
280 litrów chlorowodoru (HCI), który w połączeniu 
z parą wodną tworzy kwas solny. Innym związkiem 
wydzielanym podczas spalania popularnych 
odpadów są tlenki azotu, które wywołują szkodliwe 

3zmiany w płucach. 280 mikrogramów NO2/m  we 
wdychanym powietrzu prowadzi do śmiertelnego 

3zapalenia płuc, a u roślin już 0,1 mikrograma NO2/m  
powoduje uszkodzenie liści. Spalanie śmieci ma 
wpływ na zwiększoną ilość zachorowań na choroby 
układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalane 
w domowych piecach śmieci powodują również 
osadzenie się w przewodach kominowych sadzy, 
której nadmiar może prowadzić do jej zapalenia 
i w efekcie pożaru. 
Pamiętajmy!!! Tylko od naszej postawy zależy nasze 
zdrowie oraz stopień zanieczyszczenia środowiska 
w którym żyjemy.   

/Ref. O.Œ. U.G. Giera³towice/

/Ref. O.Œ. U.G. Giera³towice/

    W okresie od 13 lutego do 14 maja br. przeprowa-
dziliśmy szereg wykładów o tematyce ekologicznej 
w szkołach podstawowych oraz gimnazjach gminy 
Gierałtowice. 
W miesiącu lutym i marcu dotarliśmy z edukacją 
ekologiczną do dzieci klas najmłodszych od 1 do 3  
szkół podstawowych .
W klasach tych przeprowadziliśmy lekcje na temat 
odpadów i ich segregacji. Zajęcia polegały na 
przekazaniu uczniom wiedzy na temat segregowania 
odpadów. Oprócz zgłębienia wiedzy teoretycznej 
dzieci chętnie uczestniczyły również w zajęciach 
praktycznych, polegających na segregowaniu 
i umieszczaniu odpadów w odpowiednich workach.
Kolejnym etapem nauczania w ramach edukacji 
ekologicznej były wykłady prowadzone przez dr 
Marka Wydrę z Centrum Edukacji Środowiskowej w 
Knurowie.Wykładami objęci byli uczniowie  klas 
czwartych i piątych szkół podstawowych, oraz klas  
trzecich  gimnazjów naszej gminy. Wykłady zawarte 
były w dwóch cyklach tematycznych. Pierwszy cykl 
(siedem wykładów) traktował o ekologii i odpadach, 
natomiast drugi (również siedem wykładów) dotyczył 
zagadnień związanych z ochroną  przed hałasem 
i ochroną powietrza.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem,

Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusjach z 
prowadzącym dzieląc się swoją wiedzą z zakresu 
ekologii, natomiast prelegent chętnie udzielał 
odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy.

Przypominamy wszystkim zainteresowany iż 
w dalszym ciągu trwa otwarty konkurs na projekt 
widokówki ogłoszony przez Urząd Gminy 
Gierałtowice. Jego przedmiotem jest karta pocztowa 
o wymiarach 10 cm x 15 cm. Celem  konkursu jest 
wzbudzenie zainteresowania obszarem gminy 
Gierałtowice.
Kryteria oceny projektu: oryginalność pomysłu, 
walory artystyczne, nawiązanie do promocji gminy 
Gierałtowice. Prace sygnowane inicjałami (na

odwrocie opatrzone hasłem oraz tytułem) z dołączoną 
zaklejoną kopertą zawierającą na zewnątrz 
powtórzone hasło, a wewnątrz imię i nazwisko oraz 
dane teleadresowe autora należy nadesłać do 10 
października 2008 r. na adres:                        :

Urz ąd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są 
na stronie: www.gieraltowice.pl

REGULAMIN KONKURSU NA 
WYKONANIE EKOLOGICZNEJ SIATKI

na stronie: www.gieraltowice.pl
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Nominacje w Lokalnym Konkursie Grantowym
We wtorek 8 lipca br. w sali Sesyjnej Urzêdu Gminy Giera³towice odby³o siê uroczyste wrêczenie NOMINACJI w ramach 
Lokalnego Konkursu Grantowego „Dzia³aj Lokalnie VI” og³oszonego przez Forum M³odzie¿y Samorz¹dowej 
w Giera³towicach, a realizowanego w ramach Programu Polsko - Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci we wspó³pracy 
z Akademi¹ Rozwoju Filantropii w Polsce.

W uroczystościach udział wzięło 13 laureatów 
tegorocznej edycji programu “Działaj Lokalnie VI” 
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
instytucji lokalnych, a także  włodarze samorządów 
lokalnych i powiatowych z terenu trzech powiatów: 
gliwickiego, mikołowskiego i tarnogórskiego. 
Grantową galę swoją obecnością zaszczycili m.in.: 
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, wójt 
gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk, Przew. 
Rady Gminy Ornontowice Stanisław  Malczyk. 
Laureatów oraz zaproszonych gości serdecznie 
powitał Mateusz Papkala - Prezes Zarządu Forum 
Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach. 
Konkurs grantowy “Działaj lokalnie VI” ogłoszony 
został na początku kwietnia br. Wpłynęło na niego 21 
wniosków z terenu siedmiu gmin. Najwięcej z terenu 
gminy Gierałtowice - 8 wniosków. Po 3 wnioski 
wpłynęły z terenu miasta Knurowa, Orzesza, 
Tarnowskie Góry, dwa napłynęły z gminy 
Ornontowice i po jednym z Miasteczka Śląskiego i 
Radzionkowa. Spośród  nich Lokalna Komisja 
Grantowa pod przewodnictwem Anny Kazanieckiej 
w dniu 30 czerwca br. dokonała wyboru 13 proje-
któw, które otrzymały nominację, a co z tym zwią-
zane środki pieniężne na ich realizacje. Według 
członków komisji oceniającej projekty na szcze-
gólną uwagę zasłużyły następujące wnioski : 
1 m. - Ochotnicza Straż Pożarna w Paniówkach
Projekt pt. Park Joanny
2 m. - Stow. “SERDECZNI” Tarnowskie G.
Projekt pt. Półkolonie w “Domu marzeń”     
3 m. - Nieformalne Stow. Młodzieżowe“SZABIBA” 
w Ornontowicach. Projekt pt. A nam się marzy grać 
w Ornontowicach na plaży.
Wśród nagrodzonych znalazły się również projekty: 
Gimnazjum nr 2 w Paniówkach pt. Tradycja integruje 
pokolenia, CEiWR w Przyszowicach pt. Uniwersytet 
-nie tylko III wieku, Stowarzyszenia Klub 
Abstynentów Stokrotka w Gierałtowicach pt. 
Aktywne warsztaty profilaktyczne, SP im. Witolda 
Budryka w Chudowie pt. Wnuczek i starka to fajno 
parka - łączymy pokolenia, Stow. Inicjatyw Samo-
rządowych w Radzionkowie pt. Młodzieżowa 
Wioska Rekreacyjna, grupy Kantores z Knurowa pt. 
Lepiej śpiewać niż ćpać, Centrum Kultury w Knu-
rowie pt. Festiwal Talentów 2008, świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej 
w Ornontowicach pt. Nasza tradycja jest naszą siłą, 
oraz Stow. im. Fr. Stuska w Orzeszu Jaśkowicach pt. 
Gdzie podziały się pieniądze.
Nominacje grantowe w imieniu organizatora wrę-
czał prezes FMS w Gierałtowicach Mateusz Papkala. 
Podczas uroczystości dokonano również prezentacji 
publikacji wydanej przez Polsko-Amerykańską    

Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce pt. „Działaj Lokalnie 2006 - 2007”. 
W publikacji tej znalazł się m.in. opis projektu Grupy 
Odnowy Wsi Śląskiej w Gierałtowicach pt. „Brzezina 
dla dziadka, Brzezina dla wnuka”. W ramach projektu 
zagospodarowano teren, na którym w przeszłości 
urządzane były pikniki i biwaki, a do niedawna stał się 
miejscem nielegalnego wysypiska śmieci. W wyniku 
realizacji projektu zrekultywowano teren, wywie-
ziono ponad 6 ton odpadów, zasiano trawę i posadzo-
no drzewka oraz zrobiono miejsca postojowe. Teren 
Brzeziny został włączony do szlaku tras rowerowych 
wykonanych wcześniej przez Stowarzyszenie Klub 
Abstynentów STOKROTKA w Gierałtowicach.
Ponadto w publikacji tej znalazł się opis działań 
realizowanych przez Małgorzatę Domin - sołtysa 
Paniówek wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Paniówkach i wszystkimi mieszkańcami sołectwa 
w ramach projektu „Park Joanny”.
Egzemplarze publikacji odebrali:
- Kazimierz Adamczyk - Wójt Gminy Ornontowice 
w imieniu G K S „GWAREK” Ornontowice
- Gerda Czapetka, - Sołtys Gierałtowice jako lider 
Grupy Odnowy Wsi Śląskiej w Gierałtowicach;
- Małgorzata Domin - Sołtys Paniówek

Gerda Czapelka odbiera publikacjê “Dzia³aj lokalnie 2006-2007” 
z r¹k Mateusza Papkali.

5 lat  STOKROTKI
Historia Klubu

W dniu 02.02.2003 r. doszło do spotkania kilku 
przyjaciół w celu powołania do życia klubu 
abstynenta, bezpiecznego miejsca do spotkań 
ludzi, którzy aprobują trzeźwy model życia. 
Po burzliwej dyskusji powstał projekt statutu klubu.
Dnia 11.03.2003r. zwołano pierwsze zebranie 
wszystkich zainteresowanych powstaniem klubu. 
Na tym zebraniu postanowiono, aby klub zareje-
strować w Sądzie Rejestrowym w Gliwicach pod 
nazwą Klub Abstynentów „Stokrotka”. 
Dnia 17.07.2003r. klub został zarejestrowany.
Pierwsze walne zebranie członków klubu odbyło się 
w dniu 29.08.03r. Na zebraniu wybrano władze 
klubu tzn. Prezesa klubu, Zarząd klubu, Komisję 
Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
Nowo powołany Zarząd Klubu niezwłocznie 
przystąpił do działań mających na celu rozpropa-
gowanie działalności Klubu. 
Nasze Cele
1.Propagowanie życia w trzeźwości.
2. Propagowanie abstynenckiego modelu życia.
3.Organizowanie życia towarzyskiego, rekreacji 
i wypoczynku w tradycjach bez alkoholu.
4.Integracja członków Klubu w środowisku 
abstynenckim i społeczności lokalnej.
5.Wspieranie osób, które wybrały abstynencki 
model życia.
Kim jest Abstynent
Abstynentem jest osobą nie używająca środków 
zmieniających nastrój tzn: nie pije alkoholu, nie 
bierze narkotyków, leków oraz innych środków 
odurzających. 
Jakie cechy charakteryzują Abstynenta?
-Pewność siebie, swojego ja 
-Zdecydowanie, 
-Uczucie wolności,
-Umiejętność podejmowania decyzji,
-Jest osobą świadomą swoich czynów,
-Jest osobą odpowiedzialną,
-Posiada umiejętność skutecznego odmawiania, 
nie boi się mówić „NIE”
Ty też możesz zostać abstynentem! 
20% dorosłych jest abstynentami i nie pije 
alkoholu!
Co zyskasz, gdy zostaniesz abstynentem?
-Radość
-Bezpieczeństwo
-Wolność
-Poczucie, że coś zależy od Ciebie
-Uczucie, że robisz coś dobrego dla Siebie i 
Twoich bliskich
Jak szukać kontaktu z członkami naszego 
klubu?
Po prostu przyjdź do naszej siedziby, która 
znajduje się w:
Gierałtowicach ul. Korfantego 7
Pod tym adresem zastaniesz nas w każdy 
poniedziałek od godziny 17:00.
Serdecznie zapraszamy

/mater. Klubu Abstynentów “Stokrotka”/

Wielopokoleniowy peleton 

23 sierpnia odbył się II letni Rajd Rowerowy nazy-
wany też Rajdem Stokrotki od nazwy klubu, który jest 
współorganizatorem imprezy. W przygotowaniu 
rajdu uczestniczył również Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. W sierpniowej edycji imprezy 
wzięło udział 76 cyklistów. Na starcie rajdu oprócz 
uczestników z gminy Gierałtowice zjawili się 
również knurowianie i gliwiczanie. O godz. 10.00  
spod Urzędu Gminy w Gierałtowicach wielopo-
koleniowy peleton ruszył na trasę rajdu, która wiodła 
ul. Leśną w stronę Starej Leśniczówki w Dębieńsku. 
Po drodze jego uczestnicy mieli okazję przetestować 
kilkukilometrowy odcinek autostrady A1, oczywiście 
za stosownym zezwoleniem, wyjaśnia Tadeusz 
Wojtyszyn - prezes Stokrotki. W leśniczówce zapla-
nowano postój na którym uczestnicy posilili się 
smacznym żurkiem. Po zregenerowaniu sił sznur

rowerzystów  ruszył w drogę powrotną, która wiodła 
leśnymi duktami w stronę Bekszy. Na zakończenie 
rajdu zorganizowano małą  biesiadę, która odbyła się 
na terenie posesji państwa Mandrela w Bekszy.

 II letni Rajd Rowerowy

/J.Miszczyk/

/J.M./

11 sierpnia w restauracji Szmaragdowa 
w Gierałtowicach odbyły się uroczystości 
5-lecia Klubu Abstynenta Stokrotka. Na ręce 
prezesa klubu Tadeusza Wojtyszyna zostało 
przekazanych wiele listów gratulacyjnych m.in. 
od wójta gminy Gierałtowice Joachima 
Bargiela, sołtys Gierałtowic Gerdy Czapelki, 
p r e z e s ó w  k l u b ó w  a b s t y n e n t a  
z Zabrza, Gliwic i Knurowa, a także życzenia 
i kwiaty od wielu organizacji pozarządowych 
działających w gminie Gierałtowice. 



      W Świetlicy Środowiskowej w Przyszowicach 
w terminie od 1.07.2008 r. do 19.07.2008 r. wy-
chowawcy wraz dziećmi i  młodzieżą zrealizowali 
projekt pt. „Przygoda z przyrodą” finansowany 
przez Fundację Wspomagania Wsi. 
Realizacja projektu pozwoliła wychowankom 
świetlicy zarówno spędzić czas wolny w sposób 
aktywny i pożyteczny jak i zgłębić wiedzę z zakre-
su ekologii, botaniki, a przede wszystkim uwrażli-
wiła ich na piękno otaczającej przyrody ze zwró-
ceniem uwagi na poprawne zachowanie w lesie. 
Zadaniem amatorów prac ogrodniczych w wieku od 
7 do 17 lat było uporządkowanie terenu ścieżki 

edukacyjnej w przyszowickim borku, uzupełnienie 
na niej roślinności poprzez posadzenie nowych 
gatunków drzew i krzewów takich jak: derenie, 
berberysy, jaśminowce, klony oraz weigele w miej-
scu wyznaczonym przez Nadleśnictwo oraz wyko-
nanie tabliczek opisujących daną roślinność.   
Bardzo pomocni w realizacji projektu okazali się 
miejscowi leśnicy, którym zawdzięczamy m.in. 
piękną tablicę dydaktyczną zawierającą przesłania 
skierowane do małych leśnych wędrowników.
Projekt rozpoczęto pogadanką na temat ścieżek 
dydaktycznych w naszej gminie, celowością ich 
powstawania oraz o zwierzętach zamieszkujących 
nasze lasy. 
Uczestnicy projektu poza pracą zwiedzili pobliski 
park, mieli możliwość wyjazdu na wycieczkę 
edukacyjną do Nadleśnictwa w Panewnikach, gdzie 
zapoznali się ze specyfiką prowadzenia gospodarki 
leśnej, podziwiali „historyczny gabinet leśniczego” 
oraz ekspozycję skór leśnych zwierząt. Kolejną 
ciekawą wycieczką edukacyjną był wyjazd do 
„Parku leśnych niespodzianek” w Ustroniu 
położonego na terenie starodrzewia bukowego na 
południowym zboczu Równicy, gdzie podążając 
ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi mogli 
podziwiać, karmić i głaskać dzikich mieszkańców 
lasu, mieli również okazję zobaczyć stację ptaków 

drapieżnych prowadzoną przez wykwalifikowa-
nych sokolników. 
Projekt obejmował również zapewnienie codzien-
nego wyżywienia uczestnikom zadania. W ramach 
tych działań dzieci uczyły się samodzielnie przy-
gotowywać posiłki.  Projekt został zakończony kon-
kursem plastycznym promującym ścieżkę edu-
kacyjną pod hasłem „Zostań przyjacielem lasu”.
       

/Koordynator  projektu Katarzyna Szczepaniak/

Przygoda z przyrodą 
zakończona
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Wakacje z GOK-iem
W tym roku Gminny Oœrodek Kultury w Giera³towicach przyst¹pi³ do projektu „Po¿yteczne wakacje 
2008”, którego celem by³o umo¿liwienie dzieciom oraz m³odzie¿y pozostaj¹cym na czas wakacji w swoich 
domach, spêdzenia tego czasu w miejscu zamieszkania lub okolicy w sposób po¿yteczny dla siebie i innych, 
atrakcyjny i bezpieczny.

Założeniem projektu było zorganizowanie wakacyj-
nego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu 
zamieszkania oraz poza jego obszarem. Wykonanie 
prac związanych z  ochroną środowiska,  
zwiększeniem estetyki swojej wsi, jej części, 
najbliższego otoczenia. Zadania te realizowały 
świetlice środowiskowe w poszczególnych 
sołectwach w swoich indywidualnych projektach.
Ważnym elementem programu były wycieczki, które 
zaplanowano w ten sposób, aby dostarczały ich 
uczestnikom nie tylko rozrywki, ale pełniły również 
funkcję edukacyjną. W najbardziej atrakcyjnych 
wyjazdach możliwość uczestnictwa miały dzieci 
z wszystkich świetlic środowiskowych, pomimo że 
wycieczki były realizowane w ramach poszcze-
gólnych programów. Dzieci odwiedziły m.in. Park 
linowy w Wiśle, Nadleśnictwo w Panewnikach, Park 
leśnych niespodzianek w Ustroniu, Ogród Botani-
czny w Zabrzu, oraz zwiedziły  Żywiec. Oprócz 
wyjazdów w dalsze rejony województwa odbyło się   

również dużo wycieczek po najbliższej  okolicy. 
Rozgrywki sportowe oraz wyjścia do biblioteki 
dodatkowo urozmaicały program zajęć tegorocznych 
wakacji z GOK-iem.   

Wtorkowe wycieczki w ramach wakacji z GOK-iem

/Opr. GOK & J.M./

W bibliotece

Park leśnych niespodzianek

Wycieczka do Pieskowej Skały

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach zorganizował w czasie wakacji 
atrakcyjne wycieczki dla dzieci i młodzieży. Pierwsza 
z nich odbyła się we wtorek 22 lipca. Jej uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić teren zespołu parkowo-
pałacowego w Pławniowicach. W dalszej części 
programu było zwiedzanie ogrodu zoologicznego 
w Opolu oraz zabytków Kamienia Śląskiego.

Na trasie kolejnej wycieczki (wtorek - 12 sierpnia) 
znalazły się: Mysłowice (zwiedzanie Centralnego 
Muzeum Pożarnictwa), Rabsztyn i Pieskowa Skała. 
Ostatni wyjazd miał miejsce 26 sierpnia, a jego 
uczestnicy zwiedzili Rezerwat żubrów w Pszczynie
-Jankowicach, atrakcje turystyczne Żywca łącznie 
z Pałacem Habsburgów oraz Bazylikę Mniejszą 
pw. Najświętszej  Marii Panny w Górce.                                                 .
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Johann Strauss 

w Chudowie
 Historyczna wizyta Joachanna Straussa 
w Katowicach w roku 1850, by³a inspiracj¹ dla 
dzia³aczy fundacji “Zamek Chudów” do 
zaprezentowania muzyki tego wybitnego 
kompozytora dla chudowskiej publicznoœci. 
Przypomnienie tego wydarzenia, a tak¿e próba 
przybli¿enia atmosfery XIX-wiecznego Wiednia 
przyœwieca³y organizatorom muzycznego 
popo³udnia na zamku.

Błękitne niebo nad Chudowem w ostatnią niedzielę 
lipca dodatkowo zachęciło melomanów do przy-
bycia na spotkanie ze Straussem. 
Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 15.00, 
jednak mistrz kazał widowni jak i orkiestrze nieco 
na siebie poczekać. Kwadranse oczekiwania zostały 
mu jednak wybaczone, gdyż zrekompensował 
publiczności tę małą niedogodność, kładąc na 
przeciwną szalę osobisty wdzięk i charyzmę 
wielkiego kompozytora. W rolę Johanna Straussa 
wcielił się Dariusz Niebudek, który na zamek 
w Chudowie przybył w towarzystwie swojej pięknej 
i nieco tajemniczej małżonki. 
W orszaku „króla walca” znalazły się również 
wytworne damy ze stolicy cesarstwa. Całe  towa-
rzystwo zaprezentowało się w eleganckich strojach 
z epoki. Wejściu dostojnych gości z Wiednia na 
scenę zaimprowizowaną obok wieży towarzyszyły 
gorące oklaski publiczności rozsianej na zielonej 
trawie zamkowej fosy. Muzyczne święto rozpo-
częto wykonaniem znanego walca „Nad pięknym 
modrym  Dunajem” w wykonaniu sławnej 
Orkiestry Zdrojowej z Krynicy Górskiej pod 
kierownictwem Mieczysława Smydy. Warto 
przypomnieć, iż orkiestra ta jest jedną z naj-
starszych w kraju, a założona została w roku 1875 
przez Adama Wrońskiego. Artyści z Krynicy zagrali 
dla publiczności nie tylko najbardziej znane kompo-
zycje Straussa, ale również przedstawili utwory 
innych, współczesnych wielkiemu wiedeńczykowi 
kompozytorów. W przerwach pomiędzy 
wykonaniami chudowską publiczność muzycznie 
edukował i zabawiał kierownik artystyczny 
Orkiestry Zdrojowej Mieczysław Smyda, dzieląc 
się tą rolą z samym mistrzem Straussem. 
Gromkie brawa jakie wszyscy wykonawcy i „goście 
specjalni” otrzymali na zakończenie spotkania 
świadczą, iż taka propozycja spędzenia 
niedzielnego popołudnia była (używając olimpij-
skiej terminologii) strzałem w dziesiątkę.         

PrezentacjePrezentacje

Henryk  
Mandrysz

Konkurs fotograficzny ogłoszony przez Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość  pt. Gierałtowice znane i nieznane 
został rozstrzygnięty. Nagrody przyznane, zdjęcia wybrane. W dniu 25 sierpnia jury konkursowe w składzie: 
Paweł Madeja, Tatiana Kowalska, Aleksandra Bargiel-Firlit dokonała przeglądu nadesłanych prac i przyznała 
nagrody oraz wyróżnienia a także wybrała te , które zostaną zaprezentowane na wystawie. Uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się 6 września na Zamku w Chudowie, natomiast wystawę można podziwiać już od 30 sierpnia 
w wieży zamkowej. 

Gierałtowice znane i nieznane

Paulina Gajewska - “Panorama gminy”Konkurs fotograficzny 

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Należy do tych osób, które szczęśliwie połączyły 
swoją życiową pasję z wykonywanym zawodem. 
Człowiek orkiestra - to znane określenie pasuje do 
Henryka Mandrysza jak ulał, zarówno w przenośni 
jak i w sensie dosłownym. Znany jest powszechnie 
jako dyrygent, ale nie tylko taki sposób uprawiania 
muzyki jest mu bliski, gra również na klarnecie, 
akordeonie, saksofonie i fortepianie. Prowadzi dwa 
chóry i dwie orkiestry dęte. Chórem Mieszanym 
Słowik z Przyszowic działającym przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach kieruje od roku 
1979. Prowadzi również Chór Mieszany Jutrzenka 
z Ornontowic. Najdłużej jednak Henryk Mandrysz 
związany jest z Orkiestrą Dętą KWK Makoszowy,   

której obecnie jest dyrygentem, a jako muzyk zade-
biutował w niej w roku 1958 mając zaledwie 15 lat. 
We wrześniu będzie obchodził 50-lecie współpracy 
z tą właśnie orkiestrą.
Związek Henryka Mandrysza z orkiestrą górniczą 
z Makoszów jest jak najbardziej naturalny, urodził się 
bowiem w tej dzielnicy Zabrza, tutaj pobierał 
pierwsze lekcje muzyki i również w tym mieście 
zdobył średnie wykształcenie muzyczne. Jest 
absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II sto-
pnia w Zabrzu w klasie klarnetu. W szkole wybrał 
Wydział Pedagogiczny, w ramach którego miał okazję 
uczęszczać na lekcje dyrygentury. Nauka nie poszła 
w las i szybko wydała owoce. W wieku 22 lat stanął 
za pulpitem dyrygenckim i kierował Orkiestrą Dętą 
KWK Makoszowy. W tych czasach działało  mnóstwo 
orkiestr - wspomina - w samym Zabrzu było ich     

kilkanaście, właściwie każdy większy zakład 
przemysłowy miał swoją orkiestrę, młodzi ludzie 
garnęli się do muzyki. Teraz te tendencje odwróciły 
się. Z muzycznej mapy śląska bezpowrotnie zniknęło 
wiele dobrych zespołów. W czasach, kiedy wszyscy 
gonią za pieniądzem, coraz mniej uwagi poświęca się 
edukacji muzycznej, coraz mniej młodzieży chce grać 
i śpiewać -  kończy i widać, że ten problem  leży mu 
na sercu. Być może dlatego tak chętnie udziela się 
muzycznie, kiedy tylko jest okazja i zdoła zebrać 
odpowiednie grono chętnych do uprawiania muzyki. 
Dobrym przykładem jest na to (niewielka) Orkiestra 
Dęta przy OSP w Przyszowicach, którą kieruje i stara 
się rozwijać.     

Od trzydziestu lat mieszka w Przyszowicach, na 
Śląsku od urodzenia z małą przerwą związaną z jego 
warszawskim epizodem muzycznym, bowiem w roku 
1965 Henryk Mandrysz był muzykiem w Orkiestrze 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wolał jednak 
wrócić na Śląsk. Do jego ulubionych kompozytorów 
należą klasycy wiedeńscy: Haydn, Mozart 
i Beethoven. Ze współczesnych kompozytorów ceni 
tych tworzących w Katowicach:  Ki lara ,  
Grabowskiego i Świdra. Na pytanie o emeryturę 
odpowiada: muzykiem jest się do końca życia.

/Jerzy Miszczyk/

/Jerzy Miszczyk/

H. Mandrysz z Chórem S³owik

/mater. Stowarzyszenia Lepsza Przysz³oœæ/
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Burzowy Jarmark

Burze, ulewy i słońce. Niesprzyjająca i zmienna aura 
mocno dała się we znaki uczestnikom IX Jarmarku 
Średniowiecznego na Zamku w Chudowie. 
Już w piątek 15 sierpnia pierwszego dnia imprezy 
poranna burza pozbawiła elektryczności tereny wokół 
zamku, jednak uroczyste otwarcie odbyło się przy 
pogodnym niebie i o zaplanowanej   godzinie 14.00. 
W oficjalnej ceremonii otwierającej IX Jarmark 
udział wzięli: poseł Andrzej Sośnierz, wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, prezes Fundacji 
Zamek Chudów Przemysław Nocuń, wójt gminy 
Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz sołtys 
Paniówek Małgorzata Domin i sołtys Chudowa Józef 
Posiłek. Po jej zakończeniu wszystkie zaplanowane 
na ten dzień pokazy, inscenizacje i występy odbywały 
się zgodnie z harmonogramem niemalże do końca 
dnia. Niestety kolejna tym razem przedwieczorna 
ulewa  nagle przerwała widowisko i nie pozwoliła na 
dokończenie ostatniej tego dnia turniejowej 
konkurencji - “Walki rycerzy ze smokiem”. Jak widać 
ze smokiem nie tak łatwo wygrać. Do tego jednak 
czasu działo się wiele interesujących rzeczy. Goście 
przybyli na Jarmark mogli odwiedzić kramy 
średniowiecznych rzemieślników, których w tym 
roku wystawiono około 20. Przy kramach można było 
obserwować średniowieczne sposoby wytwarzania  
przedmiotów użytku codziennego, a także obejrzeć i 
zakupić wyroby, które były wiernymi kopiami 
sprzętów z tego okresu. Oprócz rzemieślników 
najbardziej popularnych w średniowieczu takich jak 
garncarze, tkacy czy snycerze swoje kramy wystawili 
również iluminatorzy zajmujący się  ozdabianiem 
ksiąg, czy też trudniący się wyrobem białej broni 
płatnerze. Zwiedzanie umilały przyjemne dźwięki 
muzyki dworskiej w wykonaniu rosyjskiej grupy     

Przedstawiamy naszym czytelnikom prace 
kolejnych twórców, uczestników wystawy “Nie 
chowajmy dzieł do szuflady”, która odbyła się  
14 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach. Tym razem są to artyści 
z Paniówek: Edward Wita i Franciszek               
R i c h t e r.                    .

 Edward Wita  

 Franciszek Richter

muzycznej “Drolls”. Goście Jarmarku według swoich 
upodobań mogli również obejrzeć występy teatru 
średniowiecznego z Werony, bądź też podziwiać 
sprawność fizyczną wojowników z serbskiej grupy 
“Svibor” oraz liczne potyczki i turnieje rycerskie. Za 
zamkiem o wyznaczonych godzinach odbywały się 
pokazy działania trebusza- średniowiecznej machiny 
miotającej kamienne kule na odległość ok. 200 m. Jest 
to największe urządzenie tego typu w Polsce, 
specjalnie zrekonstruowane na potrzeby zamku 
w Chudowie.       

Program drugiego dnia imprezy (sobota) stał pod 
znakiem zapytania. Po nocnych wichurach i opadach 
początkowo organizatorzy  ogłosili dzień przerwy, 
lecz wraz z poprawiającą się pogodą doszło również 
do zaprezentowania części programu zaplanowanego 
na sobotę. Odbyły się pokazy rycerskie, łucznicze 
oraz inscenizacja walki ze specjalnie do tego celu 
skonstruowanym smokiem. Otwarte zostały również 
niektóre kramy rzemieślnicze. Większość atrakcji 
przeniesiona została jednak na niedzielę w tym 
wspaniały pokaz ogni sztucznych, który w bardzo 
efektowny sposób zamknął ostatni udany dzień tej 
wielkiej imprezy. Fundacja Zamek Chudów - główny 
organizator i animator przedsięwzięć kulturalnych  
na zamku,  zaprasza wszystkich za rok na kolejną już  
X -  jubileuszową edycję  Jarmarku.    

Foto: J. M.

RzeŸbiarze z Paniówek

Foto: J. Miszczyk

/Jerzy Miszczyk/

Foto: Aleksandra Malczyk

Perły w Koronie to akcja ogłoszona na stronach 
portalu internetowego Nasze Miasto, która za 
pomocą głosów internautów miała wyłonić 10 
największych atrakcji turystycznych województwa 
śląskiego. Głosowanie trwało przez całe wakacje. 
W szranki o palmę pierwszeństwa stanął również 
zamek w Chudowie. 1 września organizatorzy 
podliczyli wszystkie głosy i przedstawili wyniki. 
Okazało się że pierwsze miejsce zdobył Trójkąt 
trzech cesarzy, na którego wskazało 11 725 inter-
nautów. Miejsce mało znane, ale ciekawe - w wy-
niku rozbiorów wzdłuż rzek przebiegały tu granice 
trzech państw: Rosji (Sosnowiec), Prus 
(Mysłowice),  Austro-Węgier (Jaworzno). 
Zamek w Chudowie zajął w tej klasyfikacji 
wysokie  VI miejsce (8204 głosy), tuż za zamkiem 
w Będzinie (8383 głosy), a wyprzedził  tak znaną 
atrakcję turystyczną jaką jest zamek w Ogrodzieńcu 
(tylko 4211 głosów).
Zaskoczeniem jest odległe miejsce zajęte przez 
Pałac w Pszczynie (1020  wskazań), a zwłaszcza  
Klasztoru na Jasnej Górze za którym głosowało 
tylko 488 internautów.
Wyniki Plebiscytu potwierdziły opinię, iż w tego 
typu głosowaniach, faworyta wskazać jest bardzo 
trudno. 

Per³y w Koronie Województwa
Œl¹skiego 2008.
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Celem wyjazdu było prowadzenie działań na rzecz 
integracji europejskiej, rozwijania kontaktów 
i współpracy między społecznościami, zacieśnianie
kontaktów z regionami partnerskimi województwa 
śląskiego i województwa Borsod-Abauj-Zemplen 
(Węgry) zgodnie z Programem współpracy woje-
wództwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2008. Wspieranie działań kulturotwórczych 
i kontaktów międzyludzkich oraz budowanie dobre-
go wizerunku województwa śląskiego i gminy 
Gierałtowice poprzez organizację warsztatów 
śpiewaczo-muzycznych i wspólnych koncertów.
Dzięki wyjazdowi artyści mieli możliwość integra-
cji, poznania się, wzajemnej motywacji w zakresie 
edukacji muzycznej dzięki grupowej formie
warsztatów śpiewaczo-muzycznych. Kształtowanie 
uczestniczącej postawy w życiu kulturalnym i oby-
watelskim, przyczyniania się do rozwoju żywej
i różnorodnej kultury jako niezbywalnej wartości dla

 pełnego rozwoju człowieka. Dla niektórych była to 
jedna z pierwszych okazji (a może nawet jedyna) do 
zaśpiewania z towarzyszeniem orkiestry.  
Każde z takich spotkań jest znakomitą okazją do 
sprawdzenia umiejętności wokalnych i instrumen-
talnych.
W ramach zadania zorganizowano warsztaty 
śpiewaczo-muzyczne oraz szereg wspólnych kon-
certów (na estradzie plenerowej "Dolina Pięknych 
Kobiet" w Egrze i w kościele), w których udział brały: 
Miejska Orkiestra Dęta w Rybniku, Orkiestra Dęta 
w Bogaczu (Węgry), Chór Bartok z Miszkolca
(Węgry), Chór Skowronek z Gierałtowic oraz Chór 
Bel Canto z Chudowa. 
Realizacja projektu przyczyniła się podtrzymywania 
już nawiązanych i pozyskiwania nowych kontaktów, 
co w przyszłości umożliwi i ułatwi zorganizowanie 
ciekawych międzynarodowych imprez kulturalnych 
w naszym regionie.

Polsko-Węgierskie Warsztaty 
Śpiewaczo-Muzyczne

     Chór Skowronek z Giera³towic i Bel Canto z Chudowa w dniach od 2 do 6 lipca goœci³y 
w wêgierskim kurorcie Bogacs niedaleko Egeru. Powodem wizyty by³ udzia³ w Polsko-
Wêgierskich Warsztatach Œpiewaczo-Muzycznych Województwa Œl¹skiego i Województwa 
Borsod-Abauj-Zemplen.

W Przyszowicach organizuje się wycieczki nie tylko 
śladami historii, ale i takie, które poprawiają kondycję 
fizyczną. 6 sierpnia br. Towarzystwo Miłośników 
Przyszowic zorganizowało dla mieszkańców 
ogólnodostępną wycieczkę do słowackich Orawic, 
gdzie znajdują się źródła termalne. 57 osób korzystało 
z leczniczej kąpieli w gorących basenach, 
podziwiając jednocześnie piękne górskie widoki. 
Na tę wycieczkę udali się też mieszkańcy z kło-
potami zdrowotnymi, niektórzy po operacjach 
ortopedycznych, dla których kąpiel w wodzie 
z gorących źródeł to nie tylko przyjemność, ale 
doskonała terapia. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że takie wycieczki warto organizować. /TMP/

Wycieczka dla zdrowia

                                                                                                                     

W dniach 26.05.2008-2.06.2008 r. Parafianie 
z kościoła p.w. Św. Jana Nepomucena w Przyszowi-
cach pod opieką proboszcza Antoniego Wyciślika
przebywali na pielgrzymce u Matki Bożej 
w Medjugorie. 
Pielgrzymi zawieźli swoje prośby i podziękowania 
Matce Najświętszej. W drodze powrotnej mieli 
okazję zwiedzić Park Narodowy Jezior Plitvickich, 
zabytki Splitu, Zadaru oraz perłę Adriatyku - 
Dubrownik. Niezapomniane wspomnienia oraz 
duchowe przeżycia pozostaną na zawsze w ich 
pamięci.

      22 i 23 lipiec - w tych dniach chór „Słowik” 
i mieszkańcy Przyszowic(i nie tylko) udali się do 
Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski. 
W tej IX już pielgrzymce organizowanej przez 
„Słowika” uczestniczyło ok. 100 osób.
Byli z nami ks. wikary Piotr Gojny i nasza para-
fianka Henryka Pyka, a obecnie m.s.j. Henia ze 
zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa. S. Henia 
przyjechała do domu tylko na urlop, bo na stałe 
pracuje na misji w Algierii.
Tradycyjnie już tuż przed Licheniem pielgrzymi 
przeszli pięknymi ścieżkami Drogi Krzyżowej 
w Lasku Grąblińskim, modląc się pod przewo-
dnictwem ks. Piotra. Potem już tylko 2 km do Li-
chenia. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma 
„ARKA” umożliwiało bliskość wszystkich wa-
żnych i pięknych miejsc na terenie Sanktuarium.
„Słowik” już po raz kolejny miał zaszczyt stanąć na 
stopniach ołtarza tej cudnej Bazyliki. Razem ze 
swoim dyrygentem Henrykiem Mandryszem za-
śpiewaliśmy podczas mszy św. którą w naszej 
intencji koncelebrował ks. Piotr Gojny. Msze św., 
Apel, Koronka do Miłosierdzia Bożego to chwile, 
gdy spotykaliśmy się wszyscy, a resztę czasu każdy 
wykorzystywał według swoich potrzeb duchowych.
Licheń wita nas co roku czymś nowym i pięknym. 
Jesteśmy świadkami ogromnych zmian, rozbudo-
wy, upiększania Bazyliki i całego terenu przez 
księży Marianów. Nigdy nie przestaniemy się za-
chwycać tym ogromem, pięknem, licznymi 
akcentami narodowymi w powiązaniu z wiarą 
Polaków na przestrzeni dziejów. Sanktuarium jest 
zanurzone w różnorodnych odcieniach zieleni 
drzew, krzewów, kwiatów i trawy- tam budzi się 
radość i uspakaja serce, można „oderwać się od 
reszty świata”.
Matka Boża Bolesna Królowa Polski z Lichenia 
stała się dla każdego pielgrzyma Tą, za którą bę-
dziemy tęsknić tak samo jak za Jej Jasnogórskim 
wizerunkiem.

IX Pielgrzymka 

Koncert Organowy
w Giera³towicach

Medjugorie

Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach 
zaprasza na kolejny koncert organowy, który 
odbędzie się 12 października 2008 r. o godz. 15.00 
w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach.
Organizatorzy serdecznie zapraszają.

Koncert Pieœni Maryjnych
w Paniówkach
Chór Cecylia z Paniówek zaprasza  na Koncert 
Pieśni Maryjnych, który odbędzie się 19 paździer-
nika o godz. 15.00 w kościele parafialnym p.w. św. 
Urbana w Paniówkach. W koncercie udział brać 
będą chóry z terenu gminy Gierałtowice oraz 
zaproszeni goście z Gliwic.
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- poznajemy Powiat Gliwicki
     To tytu³ projektu opracowanego przez Ko³o Zwi¹zku Górnoœl¹skiego w Giera³towicach, 
a zrealizowanego wraz z Gminnym Oœrodkiem Kultury przy finansowym wsparciu Urzêdu Gminy 
w Giera³towicach.

Okres wakacji letnich sprzyja wyjazdom i zwiedza-
niu ciekawych miejsc. Szukamy ich zwykle daleko za 
granicą, a już na pewno poza Śląskiem. Tymczasem 
nasz powiat kryje wiele urokliwych, niezwykłych 
miejsc. Możemy się pochwalić np. wspaniałymi 
pałacykami, dworkami z otaczającymi ich parkami, 
malowniczymi drewnianymi kościółkami tak 
charakterystycznymi dla krajobrazu Śląska. Na ziemi 
gliwickiej żyli ludzie różnych kultur i różnych religii, 
a bogata spuścizna, którą nam pozostawili jest godna 
poznania.
Projekt zakładał trzy jednodniowe wycieczki 
autokarowe po terenie powiatu gliwickiego. 
W sumie w wycieczkach brało udział około 130 osób, 
w tym sporo młodzieży gimnazjalnej. Zwiedziliśmy 
wiele dworów i pałaców. Szczególnie okazały jest 
pałac Ballestremów w Pławniowicach z pięknym, 
tajemniczym parkiem. Oglądaliśmy zamek w Toszku, 
zapoznaliśmy się z jego bogatą historią i legendami 
o złotej kaczce i białej damie. Ogromne wrażenie 
zrobił na nas tzw. Śląski Katyń - miejsce w lesie 
niedaleko Wielowsi, gdzie w 1946 roku zginęli 
partyzanci i żołnierze wracający z Zachodu do Polski. 
Również koło Wielowsi byliśmy na cmentarzu 
żydowskim (kirkucie) założonym pod koniec XVII 
wieku. Mimo zniszczeń do dziś zachowało się około 
250 macew. Ten obiekt należy do najciekawszych 
zabytków kultury judaistycznej na Śląsku. Na naszym 
wycieczkowym szlaku spotkaliśmy liczne kościółki 

drewniane. W Sierakowicach jest kościółek 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z pieczołowicie 
odrestaurowanymi bezcennymi polichromiami. 
Niezwykle ciekawa okazała się wizyta w ludwisarni 
Felczyńskich w Taciszowie. Starą tradycyjną 
technologią odlewania i zdobienia dzwonów byli 
najbardziej zainteresowani panowie. Zaskoczyła nas 
ilość terenów zielonych. Są to pozostałości po 
parkach pałacowych lub dworskich jak również 
ogromne obszary leśne w gminach Sośnicowice 
i Pilchowice należące do Parku Krajobrazowego 
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich”. Tam widzieliśmy odradzający się młody 
las po wielkim pożarze w 1992 r. i cudownie ocalałą 
kapliczkę z XVIII w pw. św. Marii Magdaleny.
W czasie naszego wędrowania znaleźliśmy też czas 
na chwile odpoczynku i rekreacji. A było takich 
miejsc bardzo wiele: czy to nad Jeziorem Dzierżono, 
czy na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej w lesie 
koło Rachowic, czy w rezerwacie przyrody „Hubert” 
w Dąbrówce na północy powiatu.
Śląsk - jak się powszechnie uważa - jest szary 
i nieciekawy, my poznaliśmy go z innej barwniejszej 
strony. Przyczynili się do tego niewątpliwie 
miejscowi przewodnicy - pasjonaci znający historię, 
legendy i ciekawostki związane z zwiedzanymi 
zakątkami. Bardzo im za to dziękujemy i obiecujemy, 
że będziemy promotorami takiego obrazu naszej 
małej ojczyzny.

    Po koncercie z okazji Dnia Matki wyśpiewanym 
w kościele, a przygotowanym wspólnie z uczniami 
Szkoły Podstawowej  im.  Jana Pawła I I  
w Paniówkach, chór „Cecylia” wyruszył w góry.
Tym razem w Beskid Mały  i na ziemię żywiecką. 
Przepiękna trasa wiodła nas 7 czerwca od Bielska 
przez Porąbkę, Międzybrodzie Bialskie do Między-
brodzia Żywieckiego na górę Żar. Na szczyt wjecha-
liśmy koleją linowo - terenową, która została prze-
niesiona z Gubałówki i uruchomiona w 2004 roku. 
Podziwialiśmy z góry jeziora żywieckie i między-
brodzkie. Góra Żar jest znana z pierwszej w Polsce 
hydroelektrowni szczytowej, funkcjonuje  tam lo-
tnisko i szkoła szybowcowa powstałe w 1935 roku.
Z góry Żar pojechaliśmy do Sanktuarium Matki

Boskiej Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie.  
Kult cudownego obrazu rozpoczął się w roku 1644. 
W barokowej świątyni chór dał krótki koncert. 
Opiekujący się sanktuarium franciszkanie zajmują się 
zielarstwem. To właśnie w Rychwałdzie jest 
infirmeria zielarska Ojca Grzegorza, groty solne 
i tężnie solankowe.
Na koniec trasa nasza wiodła przez Żywiec do  mu-
zeum Arcyksiążęcego Browaru gdzie przenieśliśmy 
się w czasie o 150 lat. Dla chórzystów była to kolejna 
przygoda.
W październiku zapraszamy na tradycyjny już 
Koncert Pieśni Maryjnych do kościoła parafialnego 
w Paniówkach.

/Tekst: Andronika Krawiec/

/foto: Józef Ro¿ek, tekst: Janina Ro¿ek/

Od 25 sierpnia Biuro Porad Obywatelskich zmieni³o 
adres. Obecnie mieœci siê w siedzibie Powiatowego 
Centrum Organizacji Pozarz¹dowych w Gliwicach, 

przy ul. Zygmunta Starego 17, pokój 360.
  

tel. 032 332 60 70; 0601 915 900
e-mail: porady@bpogieraltowice.pl

www.bpogieraltowice.pl
Biuro czynne :

w poniedzia³ek od 13.00 do 15.00
w czwartek     od 13.00 do 17.00

Zapraszamy zainteresowane osoby.

Nowa siedziba Biura 
Porad Obywatelskich

Sprawdź swoją 
nieruchomość
Starosta gliwicki informuje mieszkańców 
powiatu gliwickiego o potrzebie sprawdzenia 
zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym nieruchomości.

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach 
uruchomiony został Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny, udzielający mieszkańcom 
powiatu informacji o rodzaju i sposobie działań 
niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do 
zajmowanych przez nich nieruchomości 
i ujawniania ich praw w księgach wieczystych. 
Punkt mieści się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta 
Starego 17) w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, czynny jest w godzinach 
pracy urzędu.

- Realizujemy w ten sposób zapisy ustawy 
z 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 
wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego, a także rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 
grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu informacji niezbędnych do ustalenia 
zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym 
stanem prawnym - wyjaśnia Marcin Stronczek, 
członek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 
– W interesie mieszkańców jest sprawdzenie, 
czy zapisy w księgach wieczystych 
odpowiadają stanowi prawnemu należących do 
nich nieruchomości. Istnieje bowiem w tym 
względzie wiele nieścisłości.

Teren powiatu gliwickiego obejmuje swym 
zasięgiem Wydział VIII Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Gliwicach, mieszczący się 
przy ul. J. Wieczorka 10a w Gliwicach - i tam 
zainteresowani mogą sprawdzić stosowne 
wpisy. Rodzajami dokumentów, które mogą 
potwierdzić rzeczywisty stan prawny 
nieruchomości są: akt notarialny, orzeczenie 
sądu ,  decyz ja  admin i s t racy jna  l ub  
zaświadczenie. W razie niezgodności między 
stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w 
księdze wieczystej a rzeczywistym stanem 
prawnym, osoba której prawo nie jest wpisane 
lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte 
wpisem nieistniejącego obciążenia lub 
ograniczenia, może żądać usunięcia 
niezgodności.  

/serwis informacyjny powiatu gliwickiego/
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Nowy wiadukt - koniec 

foto: Paweł MadejaWiadukt nad autostrad¹ A1 (na trasie Giera³towice - Bojków- Gliwice)

Oddanie do u¿ytku nowego wiaduktu przywróci dawne po³¹czenie drogowe Giera³towic z Gliwicami 
(drog¹ na Bojków) i wyeliminuje obecny objazd przez Przyszowice. 
Wiadukt powstaje w miejscu gdzie budowana auto-
strada A1 przecina drogę łączącą Gierałtowice 
poprzez Bojków z Gliwicami. Prace nad jego budo-
wą dobiegają końca. Jak informuje Wojciech 
Gierasimiuk - rzecznik prasowy GDDKiA, oddanie 
do użytku nowej inwestycji ma nastąpić z końcem 
października br. Na opóźnienie prac wpłynęły specy-
ficzne warunki geologiczne na Śląsku. Od czasu 

rozpoczęcia robót do chwili obecnej, grunt na terenie 
budowy (w wyniku eksploatacji złóż węgla) nieco się 
obniżył.                                              
Miejmy nadzieję, iż mieszkańcy Gierałtowic zgodnie 
z zapewnieniami rzecznika GDDKiA już w listo-
padzie jadąc do Gliwic będą mieli okazję 
bezkolizyjnie pokonać dwie autostrady, a pierwszą 
z nich (A1) nowym wiaduktem.  

.

W efekcie licznych monitów ze strony zarówno 
Urzędu Gminy Gierałtowice jak i społeczności 
lokalnej Polskie Koleje Państwowe - Polskie Linie
Kolejowe w Gliwicach przystąpiły do przygoto-
wania dokumentacji projektowej dla naprawy 
głównego toru na szlaku Mizerów - Gierałtowice.
W ramach naprawy wykonano remont przejazdu 
kolejowego na ul.Gierałtowickiej w Przyszowicach, 
a w trakcie jest remont przejazdów kolejowych na 
ul. Powstańców Śl. i Polnej w Przyszowicach.
Wykonawcą remontu jest Zakład Napraw Infrastru-
ktury w Katowicach.

Przejazdy PKP

Od 7 września do 21 września zainteresowani 
internauci będą mogli wyrazić swoją opinię poprzez 
zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału 
w konkursie. Wśród osób głosujących przez Internet 
na posiedzeniu Jury konkursowego zostaną 
rozlosowane nagrody rzeczowe .  Prosimy 
mieszkańców naszej Gminy o udział w głosowaniu, 
a jeśli wymienione wyżej zadania znajdą się wśród 
tych, które uzyskają uznanie głosujących będzie to 
elementem promocji Gminy Gierałtowice.

Konkurs - Najlepsza przestrzeń Publiczna 

/J.M./

Oœrodek zdrowia w Paniówkach - zaadaptowane pomieszczenia starej szko³y w Paniówkach  szkolnych boisk sportowych w Przyszowicach

Jubileuszowy Konkurs 

Do wygrania atrakcyjne upominki!
konkursu na stronie internetowej :  www.silesia-region.pl/npp
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Gmina Gierałtowice przewodzi kilkunastu gminom w 
utworzonej tzw. Platformie „Innowacyjna Gmina 
Wiejska”. Platforma wchodzi w skład klastru 3x20, 
którego zadaniem jest koordynacja rynkowa 
podmiotów działających na rzecz realizacji unijnego 
pakietu energetycznego 3x20. 
W klastrze tym, autorstwa prof. Jana Popczyka 
(na portalu będą komentowane m.in. trendy roz-
wojowe energetyki gminnej) Gmina Gierałtowice 
planuje realizację w tym zakresie biogoazowni 
o mocy elektrycznej 0,5 MW i mocy cieplnej 
0,7 MW wykorzystującej jako substraty głównie 
odpady pochodzenia rolniczego. Istnieje możliwość 
wytwarzania rocznie ok. 4 GWh energii elektrycznej. 
Pozwoliłoby to na pokrycie zapotrzebowania 
znacznej części obiektów komunalnych na terenie 
gminy.

Szerzej o energetyce gminnej w kolejnych numerach 
„Wieści Gminy”.

Energetyka gminna - plan budowy 
biogazowni w gminie

biogazownia - stan docelowy inwestycji

teren przyszłej biogazowni - stan obecny foto: P. Madeja foto: P. Madeja

11 sierpnia 2008r. została zawarta umowa na 
realizację „Remontu -modernizacji drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych od skrzyżowania 
z ul.Gliwicką do skrzyżowania z ul. Zabrską 
w Paniówkach”. Ten prawie 600 metrowy odcinek 
drogi zostanie wykonany w technologii stabilizacji
kruszywa cementem o nawierzchni z podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia grysami.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna - 
Koźla. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina 
Gierałtowice otrzyma dofinansowanie Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 
88.950,00 PLN.
Termin zakończenia robót 24.09.2008 r.

Łącznik 

Zabrska - Gliwicka 

Remont ul. ks. Roboty
w Gierałtowicach

/J.B./

Trwają  p race  końcowe  p rzy  remonc ie  
ul. ks. Roboty w Gierałtowicach. Przedsięwzięcie to 
finansowane jest w ramach szkód górniczych przez 
KWK Knurów.

SPORT SPORT SPORT

Swoją karierę rozpoczynał jako piłkarz LZS Jedność 32 Przyszowice. Po jej zakończeniu zostaje działaczem 
Jedności. Dwukrotnie pełnił obowiązki V-ce prezesa klubu. W uznaniu jego zasług nadano mu godność 
HONOROWEGO PREZESA LZS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice. Pracując zawodowo w kopalni ,,Szczygłowice'' 
zostaje kierownikiem sekcji bokserskiej GKS ,,Concordia'' Knurów.

Za swoją społeczną działalność sportową otrzymał wiele wyróżnień:
- Odznakę "zasłużony Działacz LZS"
- Honorowe Odznaki Polskiego Związku Piłki Nożnej
- Odznaki Honorowe Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Katowice
- Honorowe Odznaki LZS
- Odznaki Honorowe Polskiego Związku Bokserskiego

Uroczystości żałobne dnia 16 lipca 2008 r. rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, której przewo-
dniczył ks. Piotr GOJNY.
W ostatniej drodze sp. Stanisława Pilnego uczestniczyli oprócz najbliższej rodziny, delegacja Podokręgu Śl. 
Z.P.N. - Zabrze, delegacja klubów sportowych gminy Gierałtowice, koledzy piłkarze z którymi występował 
na boisku. Udział wziął Zarząd LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice, działacze, sportowcy, kibice. Nad grobem, 
który pokryły wieńce i wiązanki kwiatów, zmarłego pożegnał JAN  SMIESZEK - członek Zarządu 
Podokręgu Zabrze. W krótkich słowach przypomniał bogatą działalność sportową i działacza sportowego 
oraz jego wkład w rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Przyszowic i gminy Gierałtowice.

              STANISŁAW PILNY

              28.07.1939-13.07.2008r.

/Jan Smieszek/

Olimpijskie 
srebro

gliwiczanina
Wprawdzie gmina Gierałtowice na 
olimpiadzie w Pekinie nie miała swojego 
reprezentanta, ale powiat gliwicki już tak. 
15 sierpnia ADAM WIERCIOCH (rocznik 
1980) na co dzień zawodnik gliwickiego 
PIASTA, a w Pekinie Reprezentant Polski, 
s tar tu jąc  w drużynowym turn ie ju  
szpadzistów zdobył ze swoją drużyną 
srebrny medal olimpijski!
Był to pierwszy krążek wywalczony przez 
naszych sportowców w stolicy Chin.
Warto również wspomnieć, iż współautorem 
sukcesów szermierzy jes t  Marek 
Julczewski, który pełni funkcję trenera kadry 
narodowej szpadzistów oraz prowadzi 
zawodników PIASTA Gliwice.
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    BIEG ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA   
WARUNKI ATMOSFERYCZNE!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA 

UDZIAŁU W NASZYM BIEGU.

.

/Adam Firlit/

XIV Turniej o Puchar Lata 

Tabela końcowa
    

Rozgrywki XIV Turnieju Piłki 
N o ż n e j  P i ę c i o o s o b o w e j  o  
PUCHAR LATA w kategoriach 
wiekowych trampkarzy i juniorów 
odbędą się w dniach 10 - 12 
wrzesień br. na boisku Szkoły 
Podstawowej im. Witolda Budryka 
w Chudowie. Szczegóły na stronie 
www.fmsgieraltowice.pl

W zawodach uczestniczyło sześć drużyn. Każda 
drużyna musiała w swoim składzie (grającym na 
boisku) posiadać przynajmniej po jednym zawodniku 
płci przeciwnej. Ciekawy pomysł piłki nożnej 
koedukacyjnej, niewątpliwie uatrakcyjnia i wyróżnia 
chudowskie zawody spośród wielu podobnych 
rozgrywek i ma już swoją wieloletnią tradycję.
Rewelacją tegorocznego pucharu okazała się drużyna 
TS VIBOVIT z Knurowa. Zapewne “witaminki” 
ukryte w nazwie dodały zawodnikom i zawodnicze

wigoru, bo ogrywali wszystkich niemiłosiernie, 
kosząc przeciwników jak świeżą trawę przynajmniej 
3:0. TS VIBOVIT wygrał wszystkie mecze tracąc 
zaledwie 1 bramkę! 
Ubiegłoroczni zwycięzcy (My po Beczkę) zajęli 
w tegorocznej edycji pucharu drugie miejsce.
Rozgrywki w  turnieju odbywały się systemem każdy 
z każdym. Kolejność drużyn i zdobyte punkty 
przedstawia tabela.

Zdobywcy Pucharu Lata - TS VIBOVIT KNURÓW

 9. Gwarek Zabrze                        7       9       11:10

  2. Przyszłość Ciochowice            7     18       17:3

  3. Walka II Makoszowy                7     18       19:4

  1. Orzeł Nakło Śląskie                 7     19       26:3

  7. Gazobudowa Zabrze               7     12        11:10

8. Carbo Gliwice                          7     11         8:8

6. Ruch II Radzionków                 7     12       18:10

10. Wawel Wirek Ruda Śląska      7       9         9:17

13. Gwarek T. Góry                        7       4         6:18

15. Tęcza Wielowieś                     7       1         7:20

M.     Pkt.       Bramki

5. Jedność 32 Przyszowice 7     13       17:12       

14. KS Strzybnica (T. Góry)           7       3         6:18

16. LKS 35 Gierałtowice               7       0         1:32

 4. Orzeł Miedary                          7     18       20:5

11. Tempo Paniówki                      7       8       13:15

12. Silesia Miechowice (Bytom)    7       7       12:13

Sezon - 2008/2009KLASA OKRĘGOWA
M.    Pkt.      Bramki

  1. Wilki Wilcza                          5    15       16:1

  2. Zaborze Zabrze                    5    13       15:6

  15. Młodość Rudno                    5      1         3:16

  13. Sośnica Gliwice                   5       2         5:9

  16. Start Kleszczów                   5      0         4:20

  8. Orzeł Stanica                       5      8        11:9

  12. Zamkowiec Toszek               5       4         6:7

  7. Sokół Łany Wielkie               5      8      10 :12

 3. Naprzód Żernica                   5     10       11:5

9. Piast Pawłów                        5      8       11:7

4. Olimp Szczygłowice             5    10       11:9

14. Czarni Pyskowice                 5      1         7:14

11. Społem Zabrze                    5      6       16:15

5. KS 94 Rachowice                 5      8         6:5

6. Fortuna Gliwice                    5      8        11:7

  10. Gwiazda Chudów                5      7         8:9

Sezon - 2008/2009KLASA 

Klub Kibica Zabrze Torcida Cup 2008Torcida Cup 2008

W ostatnią sobotę wakacji tj. 30 sierpnia 2008 r. 
odbyła się kolejna edycja Turnieju Kibiców Górnika 
Zabrze im. Jana „Bolka” Niesyto - Torcida Cup 2008, 
która w tym roku zbiegła się z uroczystościami 
związanymi z obchodami 60-lecia Klubu Sportowego 
Górnik Zabrze. Uczestnicy turnieju rywalizowali 
o miano najlepszych piłkarzy, a równolegle toczyła 
się walka o tytuł najlepszej ekipy w przeciąganiu liny. 
Rozlosowano 4 grupy po 5 zespołów do rozgrywek 
piłki nożnej i konkurencji przeciągania liny:

Grupa A: Zabrze, Czerwionka-Leszczyny, 
Mysłowice, Mikołów, Siemianowice.
Grupa B: Gliwice, Piekary Śląskie, 
Świętochłowice, Bytom, Małopolska.
Grupa C: Ruda Śląska, Knurów, Tarnowskie Góry, 
Pyskowice, Katowice.
Grupa D : Rybnik, Stara Gwardia, Żory, Lubliniec, 
Gierałtowice/Przyszowice.              .
Zespół składający się z zawodników Gierałtowic 
i Przyszowic, jako beniaminek w rozgrywkach

Torcida Cup poradził sobie bardzo dobrze. W obydwu 
konkurencjach wyszedł z grupy na 1 miejscu. 
W ćwierćfinałowych rozgrywkach piłki nożnej 
zespół pokonał Pyskowice, natomiast w półfinale 
uległ drużynie z Mysłowic. W meczu o 3 miejsce nasz 
zespół przegrał z Rudą Śląską w rzutach karnych, 
zajmując ostatecznie czwartą lokatę. W zawodach w 
przeciąganiu liny reprezentacja gminy Gierałtowice 
po zaciekłej walce pokonała większość rywali i zajęła 
drugie miejsce, zdobywając puchar. Wynik napawa 
dumą, zwłaszcza że był to pierwszy występ kibiców 
Górnika Zabrze z Gierałtowic i Przyszowic w turnieju 
Torcida Cup.

          

       August Jakubik -tel.  032/ 243 53 09, 506 334 584

       Jarosław Prokop - tel. 885 835 754

Organizacja techniczna - informacja

20.09.2008r. GIERAŁTOWICE

Organizatorzy:
.

- Gmina Gierałtowice
- Miasto Ruda Śląska
- MOSiR Ruda Śląska
- Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF Jastrząb 
Ruda    Śląska 

Cel imprezy:
- popularyzacja biegów masowych jako jednej 
  z form zdrowego i aktywnego stylu  życia
- przyjemne i kulturalne spędzenie czasu wolnego
- poznanie walorów turystycznych i krajoznaw-  

czych Gminy Gierałtowice i Miasta Ruda Śląska.

Termin i miejsce:
- 20.09.2008 ( sobota ) obok Szkoły Podstawowej 

w Gierałtowicach
- zapisy do biegu od godz.14.00
- start do biegu godz.15.00

Uczestnictwo:
- w biegu mogą startować wszyscy chętni  

legitymujący się dobrym stanem zdrowia,bez 
względu na wiek

- uczestnicy do 18-go roku życia za zgodą 
rodziców lub opiekunów

Kategorie wiekowe:
- I dziewczęta i chłopcy  1998 i młodsi
- II dziewczęta i chłopcy 1995-1997
- III dziewczęta i chłopcy 1992-1994
- IV kobiety 1991 i starsze
- V mężczyźni 1991-1963
- VI mężczyźni 1962 i starsi
- VII rodziny ( 3 członków- rodzice i dzieci, 
rodzeństwa, dziadkowie z wnukami )

Dystans:
- kat. I  - 200  m
- kat. II - 500 m 
- kat. III - 1000 m
- kat. IV, V, VI - 3000 m

Nagrody:
- za miejsca I-III w każdej kat. Wiekowej
- za miejsca I-VI w kat. IV ( kobiety )
- dla najlepszej rodziny
- cenne nagrody LOSOWANE dla wszystkich  

uczestników, którzy ukończą bieg.

Piłka - nowy sezon ligowy

m.  pkt. bramki

1.TS VIBOVIT  Knurów        

2.MY PO BECZKE  Zabrze 

3.VERITAX Knurów             

4.TEAM STALMET Knurów  

5.SZABIBA Ornontowice      

6.PROMIL Borowa Wieœ     

5   15   18:1

5     9   14:7

5     9   12:9

5     6     9:15

5     6     9:9

5     0     3:23

Stoją od lewej: Bartłomiej Poręba, Robert Kosiński, Krystian Kijak, Lesław Leszczyński.
Klęczą od lewej: Grzegorz Bęben, Adrianna Poręba, Dawid Wieliczko.

/J. Miszczyk/



Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy przesy³aæ do dnia 30 wrzeœnia 2008 roku, 
na adres: BIURO PROMOCJI UG Giera³towice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 
Giera³towice.

Wybrańcy Caissy

Jakub Wiaterek
  Jakub jest mieszkańcem Gierałtowic, a urodził się całkiem nie 
tak dawno - 5.04.1998 r. Pomimo młodego wieku już od połowy 
swojego życia zajmuje się szachami, bowiem przygodę 
z królewską grą (za namową swojego dziadka) rozpoczął  mając

zaledwie lat pięć. Jego pierwszym trenerem i nauczycielem gry 
w szachy był Ryszard Nowak. Od 2005 roku do czerwca 2008 r. 
był członkiem klubu szachowego GKS Gwarek Ornontowice, 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod okiem trenera 
Wojciecha Warugi. Od czerwca tego roku Jakub jest członkiem 
klubu UKS Pałac Młodzieży Katowice, w którym prowadzony 
jest przez kandydata na mistrza szachowego  Andrzeja Wańka.

Jakub ma obecnie III kategorię szachową. Czytelnikom mniej 
wtajemniczonym w arkana klasyfikacji szachistów wyjaśniamy 
iż najniższą jest V kategoria, a później za odpowiednie wyniki 
zawodnik otrzymuje wyższe, aż do I kategorii. Kolejnymi 
stopniami zaświadczającymi siłę gry są tytuły mistrzowskie, a na 
samym szczycie tej piramidy znajduje się arcymistrz.  
Jakub Wiaterek jest więc na początku drogi prowadzącej na szczyt 
tej wysokiej drabiny klasyfikacyjnej, jednak w gronie swoich 
rówieśników należy do ścisłej czołówki Śląska. Udowadnia to 
niezmiennie od 3 lat,  przywożąc do Gierałtowic medale z sza-
chowych mistrzostw młodzików naszego województwa. 
Jakub do największych swoich sukcesów szachowych zalicza:
- III miejsce w Szachowym Pucharze Polski chłopców 
do lat 7 w roku 2005.
- II miejsce w Szachowych Mistrzostwach Śląska Młodzików 
w grupie chłopców do lat 8 w roku 2006.
- Awans do półfinałów Mistrzostw Polski Młodzików w latach 
2006, 2007 i 2008.                              
O b e c n i e  p r z y g o t o w u j e  s i ę  d o  u c z e s t n i c t w a  
w półfinałach Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10, które 
odbędą się w październiku w Ustroniu.

      Zainteresowania Jakuba nie kończą się jednak na szachach. 
Interesuje się piłką nożna, tenisem stołowym i modelarstwem. 
Lubi czytać książki, latem jeździć na wyprawy rowerowe 
i chodzić po górach, a zimą jeździć na nartach. Jego pasją jest 
matematyka i wszelkiego rodzaju zagadki logiczne.

.

/Tekst: J. Miszczyk & R. i K. Wiaterek, foto: K. Wiaterek/  

Litery z szarych pól utworzą rozwiązanie krzyżówki
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autor: Paweł MadejaPoziomo:

Pionowo:

  1. Urodzili się tam  m.in.: Stanisław Lem, Leopold Staff, 
      Wojciech Kilar
  5. Duchowa stolica Polski
  6. Morze ... - Na przełomie XIV i XV w. Polska miała 
      do niego dostęp
  8. Pustynia ... - Polska Sahara
10. Stolica województwa dolnośląskiego
12. Symbolem tego kraju jest Kangur
15. Znajduje się tam najstarsza, polska kopalnia soli 
16. Miasto w środkowych Włoszech, stolica Toskanii
18. Wraz z Polską jest gospodarzem piłkarskich mistrzostw 
      Europy w 2012 r.
19. Miasto w woj. śląskim, znane przede wszystkim 
      z klasycystycznego pałacu magnackiego
20. Portowe miasto nadmorskie, wchodzące w skład Trójmiasta
21. Kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wsch.,
      obfituje w jeziora, rzeki i strumienie
23. Najgłębsze jezioro na świecie
27. Największe państwo Ameryki Południowej
29. Miasto we Włoszech ze sławnym uniwersytetem 
      (studiował tam m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski)
31. Miasto słynące z tradycji wyrobu pierników
32. Góry w Ameryce Południowej, ciągną się wzdłuż 
      Oceanu Spokojnego 
34. Największe jezioro w Polsce
37. Najwyższy łańcuch górski na Ziemi.
39. Miejsce częstych emigracji zarobkowych Polaków
40. Stolica i największe miasto Grecji
41. Znajduje się tam Bazylika Matki Boskiej Bolesnej
      Królowej Polski - największy obiekt sakralny w Polsce

  2. Najdłuższa rzeka Polski
  3. Stolica Słowacji
  4. Ze smokiem wawelskim na czele
  7. Symbolem tego kraju jest liść klonu
  9. Miasto, które było siedzibą wielkiego mistrza 
      zakonu krzyżackiego
11. Miejscowość na Mierzei Helskiej albo chaty chłopskie
13. Ze stolicą w Wiedniu
14. Znajdziemy tam najpiękniejsze tulipany na świecie
17. Na fladze tego kraju znajduje się biały księżyc 
      i gwiazda
22. Lewy dopływ dolnej Wisły, ma źródła 
      na Pojezierzu Kaszubskim
23. Zachodnia część Beskidów Wschodnich
24. Centrum trzech największych religii świata:
      judaizmu, chrześcijaństwa i islamu
25. Na zachód od tego miasta rozciąga się 
      Słowiński Park Narodowy
26. Miasto nadmorskie, słynie z odbywających się 
      corocznie festiwali w Operze Leśnej 
28. Miejscowość, w której znajduje się wysunięta 
      najbardziej na północ latarnia morska w Polsce
30. Włoskie miasto słynące z gondolierów, 
      masek i Mostu Westchnień
33. Miasto w Polsce - może być Morska lub Górska
35. Kraj kwitnącej wiśni
38. Będąc w tym mieście możemy zobaczyć 
      m.in.: wieżę Eiffla, Katedrę Notre-Dame, Luwr.



INWESTYCJE GMINNEINWESTYCJE GMINNE

Przy Szkole Podstawowej w Gierałtowicach trwa budowa boiska 
sportowego wielofunkcyjnego. 3 lipca 2008 r. został zakończony jeden 
z etapów budowy. Przekazano do użytku boisko do gry w piłkę ręczną, 
piłkę nożną 5 osobową, boisko do koszykówki, fragment ogrodzenia 
z piłkochwytem i pierwszy etap oświetlenia boiska. Budowa boisk 
i zagospodarowanie terenu polegało m.in. na wykonaniu robót 
przygotowawczych, wyburzeniowych, ziemnych, odwodnieniowych 
i nawierzchniowych. Płyty boisk otrzymały sztuczną nawierzchnię 
poliuretanowo-gumową na elastycznej podbudowie z granulatu gumo-
wego i kruszywa kwarcowego. Poszczególne boiska odróżniają się 
kolorystycznie. Linie segregacyjne zostały wykonane w kolorze żółtym. 
Wartość wykonanych w tym etapie robót wynosi 682 176,61 zł brutto. 
Wykonawcą robót budowlanych i dostawcą sprzętu jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „GRETASPORT” z Dąbrowy Górniczej. Obecnie trwa 
realizacja następnego etapu, którego zakończenie i oddanie do użytku 
nastąpi w listopadzie. 

Boisko w Gierałtowicach

/ Dz. Inwestycji U G Gierałtowice/

/ Dz. Inwestycji U G Gierałtowice/, foto: P. Madeja 

/ fragment boiska przy S P w Gierałtowicach, foto: P.Madeja /

Brzezina jak autostrada
Remont – Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
„Brzezina” w Chudowie – etap III 
został wykonany w okresie 
od12.06.2008 r. do 24.07.2008 r. 
Ostatni III etap remontu drogi 
przeprowadzono na odc. 840 m. 
Nawierzchnia drogi została 
wykonana w technologii stabili-
zacji podbudowy cementem 
z dwukrotnym powierzchniowym 
utrwaleniem grysami kamien-
nymi .  Powierzchnia  wyre-
montowanej nawierzchni wynosi 

2ponad 3000 m . Wykonawcą robót 
wybranym w drodze przetargu 
było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych i Mostowych S.A. 
z Kędzierzyna-Koźla. 
III etap remontu drogi „Brzezina” 
obejmował ostatni jej odcinek. 
Długość całej drogi, na której był 
wykonany remont wynosi 2,8 km. 
Powstało bardzo wygodne 
połączenie między Chudowem 
i siedzibą Urzędu w Gierałto-
wicach. 

Warto przypomnieć iż “Brzezina” to 
historyczny trakt komunikacyjny 
pomiędzy Gierałtowicami a Chu-
dowem. Drogi tej mieszkańcy obu 
sołectw używają od ok. 700 lat. 
Obecnie z drogi o nowej nawierzchni 
bardzo chętnie korzystają turyści na 
rowerach. 

/ Dz. Inwestycji U G Gierałtowice/

/ fragment boiska przy S P w Gierałtowicach, foto: P.Madeja /

Mieszkańcy Przyszowic otrzymali nowy, bardzo wygodny parking dla 
samochodów osobowych. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład 
Usług Budowlano-Inżynieryjnych i Transportowych Sp. z o.o. „ZUBIT” 
z Gliwic. Parking znajduje się przy ulicy Makoszowskiej w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Powierzchnia parkingu łącznie 

2z drogą manewrową wynosi 1878 m . Jednorazowo parking może 
pomieścić 74 samochody. Nawierzchnia parkingu wyłożona została 
kratami trawnikowymi z tworzywa sztucznego i obsiana nasionami traw,  
co sprawia, że obiekt wpisał się w otaczający krajobraz. Nowy obiekt 
zapewnia nie tylko komfort osobom zmotoryzowanym odwiedzającym 
miejscowy cmentarz, ale również znacznie poprawia bezpieczeństwo, 
eliminując uciążliwe parkowanie na obrzeżach ruchliwych dróg 
przelotowych. 
Koszt  budowy całego obiektu zamknął się kwotą 308 397,92 zł brutto. 

Parking  w Przyszowicach

Od wmurowania kamienia wę-
gielnego (26 marca br.) upłynęło 
zaledwie pięć miesięcy, a na pla-
cu budowy wyłoniła się już bryła 
krytej pływalni. Prace prowadzo-
ne przez PBP z Gliwic przebie-
gają bez  zakłóceń.                 
Przypominamy, że zakończenie 
tej dużej inwestycji planowane jest 
na grudzień 2009 roku. Postęp 
prac na budowie będziemy śledzić 
na bieżąco.

 . 

Mury pną się w 

Foto: P.Madeja 

Basen w 

Foto: P. Madeja /J.M./


