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Urząd Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs pn: 
„SEGREGUJEMY ODPADY”, polegający na 
u z u p e ł n i e n i u  ( o z d o b i e n i u  m o t y w e m  
gra f icznym)  po jemników na  odpady  
segregowane według  ich przeznaczenia. 
Prace powinny być wykonane w formie 
graficznej. Szablony pojemników (format A4) 
oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice 
www.gieraltowice.pl od dnia 16 lutego 2009r.
Dla klas 4-6 dodatkowym zadaniem będzie 
stworzenie hasła dotyczącego segregacji 
odpadów. 
Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 
16 marca 2009 r.                        
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
I kategoria - dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
II kategoria -  I - III klasa szkoły podstawowej.
III kategoria - IV - VI klasa szkoły podstawowej
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 
Technika wykonania prac jest dowolna
Do każdej pracy należy dołączyć informację o 
autorze: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły/ 
przedszkola, telefon kontaktowy, adres.

.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Karola 
Miarki w Przyszowicach składa serdeczne 
podziękowania prezesowi klubu LKS „Jedność 
32” Przyszowice Marianowi Szołtyskowi za 
owocną współpracę oraz starania o dotację 
i wsparcie finansowe edukacji pływackiej 
uczniów.

Mężczyźni               Kobiety                   Ogółem2008

08.03.2009 r. godz. 15.00  Kościół parafialny 
w Przyszowicach. Chór Słowik z Przyszowic 
zaprasza na  spotkanie z pieśnią pasyjną. 

11.03.2009 r. PZERiI - Koło Przyszowice 
Dzień kobiet.

19.03.2009 r.  godz. 16.00 - Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach zaprasza na spotka-
nie z T. Rzeczyckim pt. „Góry Polskie”.

25.03.2009 r. PZERiI Koło Gierałtowice 
spotkanie wielkanocne.

27.03.2009 r. w godz. od 11.00 do 17.00 na 
terenie Urzędu Gminy (w sali sesyjnej) 
odbędzie się Kiermasz Wielkanocny.

.
26.04.2009 r. godz. 14.30 Kościół parafialny 
w Gierałtowicach. Chór Skowronek z Gierał-
towic zaprasza na XVI Koncert im. ks. 
G.G.Gorczyckiego.

.

.

.
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Przewodniczący Rady
Gminy Gierałtowice

Piotr Szołtysek

Wójt Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel

Przemysław Dejneka - redaktor naczelny
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Zmagania gmin, pod których terenami eksploato-
wane są pokłady węgla kamiennego z wydobywa-
jącymi go kopalniami niczym nowym na Śląsku 
nie są. W wielu przypadkach owe zmagania są po 
prostu zwykłą formą codziennej pracy, a często 
nawet współpracy pomiędzy gminą a zakładem 
górniczym. Wiadomo - tam gdzie czarne złoto już 
zostało wybrane, teren osiada, a obowiązkiem 
władz gminy jest dopilnowanie aby szkody górni-
cze nie były zbyt uciążliwe dla mieszkańców, nie 
zagrażały ich życiu i zdrowiu i nie stwarzały za-
grożenia dla ich mienia i środowiska naturalnego. 
Takie właśnie działania podjął wójt gminy 
Gierałtowice, który w piśmie z dnia 15.12.2008 r. 
skierowanym do Kompanii Węglowej S.A. 
Oddz. KWK Sośnica-Makoszowy negatywnie za-
opiniował rozpoczęcie eksploatacji ściany 7 C9w 
w pokł.408/4 , która miała nastąpić z początkiem 
stycznia 2009 roku. W uzasadnieniu swojej decy-
zji wójt gminy Gierałtowice przypomniał, 
iż ponad rok wcześniej w dniu 12.12.2007 r. złożył 
wniosek do dyrektora Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Gliwicach o niedopuszczenie do eksploa-
tacji wyżej wspomnianej ściany z powodu powsta-
nia zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców oraz 
nadzwyczajnego zagrożenia środowiska natu-
ralnego w sołectwie Przyszowice do czasu usunię-
cia powstałego zagrożenia. Powyższy wniosek 
został ponowiony przez wójta gminy pismem 
z dnia 03.11.2008 r. w którym zwrócił uwagę na 
brak realizacji ze strony KWK Sośnica-
Makoszowy głównego zadania mającego na celu 
likwidację zagrożenia powodziowego w rejonie 
ul. Brzozowej w Przyszowicach polegającego na 
Przebudowie przeciwpowodziowej infrastruktury 
technicznej w rejonie zbiornika Sośnica I i terenów 
przyległych z uwzględnieniem dotychczasowej 
funkcji zbiornika w aspekcie projektowanej 
docelowej eksploatacji górniczej KWK Sośnica-
Makoszowy na obszarze sołectwa Przyszowice. 
Z dalszej części uzasadnienia decyzji wójta gminy 
w sprawie spornej ściany węglowej dowiadujemy 
się, że opisane powyżej prace zabezpieczające 
tereny Przyszowic przed zalaniem wodą nie tylko 
nie zostały wykonane, ale kopalnia nie posiada 
również stosownego zezwolenia na ich realizację.
W zaistniałej sytuacji stanowisko gminy 
Gierałtowice to nie jest już przysłowiowe 
chuchanie na zimne, ale jedyna logiczna reakcja 
mająca na celu zabezpieczenie interesów miesz-
kańców zagrożonych terenów. W przeszłości te-
reny Przyszowic, pod którymi wybrano pokłady 
węgla były już niejednokrotnie dotknięte klęską 
powodzi i mieszkańcy doskonale pamiętają, 
że w ich wyniku ucierpiało wiele gospodarstw 
domowych, a w niektórych przypadkach budynki 
mieszkalne i gospodarcze uległy całkowitemu 
zniszczeniu i w chwili obecnej fizycznie już nie 
istnieją, co najwyżej w pamięci i wspomnieniach 
ich dawnych właścicieli. Dziwi więc fakt, że 
w takich okolicznościach wbrew zdrowemu roz-
sądkowi niektórzy pracownicy KW S.A. Oddz. 
Sośnica-Makoszowy w dniu 22.12.2008 r. podjęli 
próbę wywarcia pozamerytorycznych nacisków 
na wójta gminy w celu zmiany przez niego                   
     

opinii dotyczącej eksploatacji ściany 7 C9w  
w pokł. 408/4.
Z drugiej strony zaniepokojeni takimi próbami 
nacisku mieszkańcy Przyszowic w obawie przed 
możliwością powtórzenia się tragicznego scenar-
iusza sprzed lat wystosowali w dniu 24.12.2008 r. 
do wójta gminy Gierałtowice pismo w którym 
wyrazili pełne poparcie dla działań wójta i Urzędu 
Gminy w zakresie złożonego wniosku o wstrzy-
manie eksploatacji górniczej na przedmiotowym 
terenie. W piśmie tym mocno zaakcentowali swoje 
oczekiwania odnośnie podtrzymania wniosku oraz 
podjęcia dalszych działań zgodnie z przysługu-
jącymi wójtowi uprawnieniami wynikającymi 
z aktów prawnych regulujących ruch zakładu 
górniczego na terenach gminy.                                     
29 grudnia 2008 r. przed Urzędem Gminy w Gie-
rałtowicach miała miejsce pikieta Związku Zawo-
dowego Sierpień 80. Związkowcy pod hasłami 
obrony miejsc pracy górników na KWK Sośnica-
Makoszowy, próbowali wymusić na wójcie 
i Radzie Gminy zmianę stanowiska w sprawie 
eksploatacji węgla pod terenami Przyszowic. 
Ponieważ pikietujący skupili się jedynie na swoich 
żądaniach nie biorąc pod uwagę skutków eksplo-
atacji ściany 7 C9w w pokł. 408/4 przy obecnym 
stopniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na 
powierzchni tj. na terenie sołectwa Przyszowice, 
trudno przypuszczać, czy kierowała nimi niewie-
dza czy też sytuację potraktowali jako kolejną 
okazję do promocji swojego związku, bo strach 
pomyśleć, że bez skrupułów na przeciwnej szali 
postawili bezpieczeństwo mieszkańców zagro-
żonych terenów i ich dobytek nie wspominając już 
o zagrożeniu środowiska naturalnego.
Komentując te wydarzenia wójt Joachim Bargiel 
stwierdził, że jedynie merytoryczne argumenty, 
a nie inne formy nacisku mogą mieć wpływ na 
zmianę opinii w sprawie eksploatacji ściany.
Pomiędzy Urzędem Gminy, a KW S.A. Oddz. 
KWK Sośnica-Makoszowy wymieniono w tej 
sprawie wiele dokumentów. Przełomem w nego-
cjacjach okazało się pismo z dn. 21.01.2009 r. 
sygnowane przez dyrektora Centrum Wydobyw-
czego Zachód KW S.A. Jana Stokłosę skierowane 
do wójta gminy Gierałtowice w którym dyrektor 
informuje o konkretnych pracach podjętych na 
rzecz doraźnego zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego w przedmiotowym rejonie i terminie 
uruchomienia przepompowni tymczasowej 
w Przyszowicach w rejonie ul. Wieczorka wyzna-
czoym na 31.03.2009 roku.                  
Po zapoznaniu się z dokumentem wójt gminy 
Gierałtowice postanowił pozytywnie zaopiniować 
rozpoczęcie eksploatacji ściany 7 C9w w pokł. 
408/4 pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest 
wykonanie w terminie do 31.03.2009 r. nowej 
o zwiększonej wydajności tymczasowej prze-
pompowni w rejonie ul. Wieczorka oraz robót 
hydrotechnicznych mających na celu zabez-
pieczenie całego rejonu do czasu wykonania doce-
lowej przepompowni w roku 2011. W przypadku 
nie dotrzymania terminu wykonania ww. prac 
pozytywna opinia na eksploatację ściany traci 
moc.  

 .

.

 /Jerzy Miszczyk/

Już po napisaniu artykułu Czarne złoto i wodny 
kłopot do Urzędu Gminy w Gierałtowicach 
w dniu 17.02.09 r. wpłynęło kolejne pismo od 
KW S.A. Oddział KWK Sośnica-Makoszowy 
w sprawie realizacji przez kopalnię prac zwią-
zanych z zabezpieczeniem terenów Przyszowic 
przed efektami szkód górniczych.
W piśmie tym dyrektor techniczny KWK 
Sośnica-Makoszowy Roman Walter informuje, 
że kopalnia przystąpiła do realizacji zadania 
budowy tymczasowej przepompowni wody na 
lewym wale starego koryta potoku Cienka w re-
jonie ul. Wieczorka w Przyszowicach.             
Wykonawcą przedmiotowego zadania będzie 
Zakład Elektryczny Jana Matuli z Paniówek. 
Termin ukończenia budowy ustalono na 31 
marca 2009 r.
Dyrektor Walter informuje również, że kopalnia 
uzyskała pozwolenie właścicieli gruntów na 
lokalizację tymczasowej przepompowni na ich 
terenie. KWK Sośnica-Makoszowy podpisała 
także umowę z dostawcą energii firmą Vattenfal 
o przyłączeniu przepompowni do sieci energe-
tycznej. W piśmie zawarta jest również  infor-
macja o rozpoczęciu prac budowlanych związa-
nych z realizacją zadania.
O efektach prac podjętych przez kopalnię 
poinformujemy czytelników w następnym 
wydaniu WIEŚCI.

 .
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Sesja Rady Gminy Gierałtowice 
w dniu 29.12.2008 r.                                              
Podczas sesji w dniu 29.12.2008 r. został uchwa-
lony Budżet Gminy Gierałtowice na 2009 r. 
Plan dochodów wyniósł 39.644.179 zł, natomiast                
 

.

.

plan wydatków 45.426.036 zł. Na sesji podjęto 
także uchwałę w sprawie podziału środków na 
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w roku 2009 oraz w sprawie oddania 
nieruchomości w trwały zarząd.                   .

Sesja Rady Gminy Gierałtowice                
w dniu 29.01.2009 r.                      
Podczas  sesji w dniu 29.01.2009 r. została podjęta 
uchwała w sprawie dotyczącej zmiany budżetu 
gminy Gierałtowice na 2009 r. W wyniku zmian 
wprowadzonych tą uchwałą plan wydatków uległ 
podwyższeniu, przekraczając po raz pierwszy 
w historii gminy 50 mln zł.                      
Na sesji zaopiniowano pozytywnie projekt 
uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie

 .

.

.

przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez 
ograniczenie rodzajów jego działalności i udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych w Knurowie.
Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Gminą Knurów na prowadzenie punktu 
konsultacyjnego, dla osób uzależnionych i ich 
rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Sesja Rady Gminy Gierałtowice
w dniu 26.02.2009 r.                               
Na sesji 26 lutego 2009 r. Rada Gminy podjęła 
uchwały m.in. w następujących sprawach:           
A) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 
Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 
2008 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 
2009 rok.                           
B) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz ustalenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.               
C) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy z Powiatem Mikołowskim o udzielenie po-

.

 :

.

 .

mocy finansowej w 2009 roku.               
D) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie po-
mocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu 
Gliwickiego.                   
E) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Gliwickiego na realizacje zadanie pn. 
„Remont nawierzchni drogi powiatowej  nr 2910S 
ul. Szkolna w Chudowie”.                     
F) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Gliwickiego na realizację zadania pn. 
„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S 
ul. Korfantego w Gierałtowicach”.                   

 .

.

 .

 .

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy 
Gierałtowice.
2. Celem konkursu jest wyłonienie propozycji 
nazwy krytej pływalni z możliwością wykorzy-
stania w promocji gminy.
3. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni 
mieszkańcy gminy Gierałtowice.
4. Każdy uczestnik może zgłosić 1-3 propozycji 
nazwy.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć (w zaklejonej 
kopercie) informację zawierającą: 
a) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres 
zamieszkania, miejsce pracy lub nauki uczestni-
ka konkursu, 
b) zgodę na udział w konkursie (akceptację 
regulaminu), 
c) zgodę na wykorzystanie danych osobowych 
do celów konkursu i promocji zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych, 
d) zgodę na nieodpłatne przekazanie praw 
autorskich na rzecz Gminy Gierałtowice i opera-
tora pływalni.
6. Miejsce przyjmowania zgłoszeń - biuro 
podawcze Urzędu Gminy Gierałtowice.
7. Terminarz konkursu:
    zgłoszenie propozycji nazw - do 16 marca br.
    rozstrzygnięcie konkursu - do 20 marca br.
8. Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja 
konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
9. Zwycięzca otrzyma nagrodę - imienny roczny 
karnet na gminną pływalnię w Paniówkach. 
Spośród pozostałych uczestników konkursu 
rozlosowane zostanie 10 nagród książkowych.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem stosuje się przepisy ogólnie 
obowiązujące, a ewentualne spory rozstrzyga 
Rada Gminy.

W tym roku po raz kolejny zostaną wyróżnione 
osoby i instytucje zasłużone dla powiatu gliwic-
kiego. Przypomnijmy, że nagroda „Bene 
Meritus” (z łac. dobrze zasłużony) została usta-
nowiona przez Radę Powiatu Gliwickiego dla 
wyróżnienia wybitnych osiągnięć, aktywności 
społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kultu-
ralnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej 
mającej wpływ na podniesienie poziomu życia 
mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług 
na rzecz powiatu.              
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystę-
pować mieszkańcy (co najmniej 30 osób), 
organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostki 
pomocnicze gmin oraz jednostki organizacyjne 
gmin i powiatu. Nagroda przyznawana jest 
w kategorii indywidualnej oraz zbiorowej. Do tej 
pory otrzymali ją: w 2005 roku - Bogdan Litwin z 
Knurowa oraz firma ALBUD z Knurowa; w 2007 
roku - Stefania Grzegorzyca z Knurowa, Forum 
Młodzieży Samorządowej z Gierałtowic oraz 
Chór „Slavica Musa” z Knurowa; w 2008 roku - 
Józef Brzezina z Wilczy.                 
Wnioski należy składać do 31 maja w Biurze 
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gli-
wicach. Regulamin oraz wniosek znajdują się na 
stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl 
w zakładce Bene Meritus. Więcej informacji 
udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach 
pod numerem tel. 032 332 66 53.

.

.

Wójt gminy Gierałtowice ogłasza konkurs 
na nazwę gminnej krytej pływalni w Paniówkach.
Nadesłane propozycje nazwy pływalni oceniać 
będzie komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Piotr Szołtysek - przewodni-
czący RG Gierałtowice.
Członkowie komisji:
1. Małgorzata Domin - sołtys Paniówek
2. Weronika Bargiel - kierownik Referatu Inwesty-

cji i Szkód Górniczych UG                 
3. Janina Pohl - inspektor Referatu Inwestycji 
i Szkód Górniczych UG
4. Przemysław Dejneka - dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu za-
warte są w regulaminie zamieszczonym na tej 
samej stronie.

.



Urząd Stanu Cywilnego - Biuro 
Dowodów Osobistych informuje:         

W związku z nowelizacją ustawy o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych od dnia
1 stycznia 2009 r. zmianie uległ tryb postępo-
wania w sprawach dotyczących dowodów 
o s o b i s t y c h .                

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ww. ustawy, dowód 
o s o b i s t y  p o d l e g a  u n i e w a ż n i e n i u :  

:

.

• z dniem zawiadomienia o jego utracie lub          
zniszczeniu 
• z dniem przekazania przez osobę trzecią 
znalezionego dowodu osobistego; 
• z dniem zgonu jego posiadacza;
• z dniem odbioru dowodu osobistego 
wydanego w miejsce poprzedniego,
• z dniem utraty obywatelstwa polskiego 
przez jego posiadacza;
• z dniem upływu terminu ważności dowodu 
osobistego,
po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany 
danych, które zamieszcza się w dowodzie 
osobistym, w przypadku niezłożenia przez 
posiadacza dowodu osobistego wniosku 
o jego wymianę; w przypadku obywateli 
polskich przebywających za granicą termin,  
wynosi 4 miesiące. 

W przypadku uszkodzenia dowodu osobi-
stego lub zaistnienia innej okoliczności 
utrudniającej ustalenie tożsamości osoby 
Posiadacz dowodu osobistego jest obowiązany 
do niezwłocznego wystąpienia o wymianę tego 
dokumentu w przypadku jego uszkodzenia lub 
zaistnienia innej okoliczności utrudniającej 
ustalenie tożsamości osoby.

W przypadku upływu terminu ważności 
dowodu osobistego posiadacz dowodu oso-
bistego ma obowiązek wystąpić o jego wymia-
nę nie później niż na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dowodu osobistego.

W przypadku utraty dowodu osobistego:
1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, 
obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić tym 
najbliższy organ gminy lub właściwą ze 
względu na miejsce pobytu polską placówkę 
konsularną. Organy te wydają zaświadczenie 
o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu 
wydania nowego dokumentu, oraz powiadamia-
ją o tym organ, który wydał dowód osobisty, 
w celu unieważnienia dokumentu.
2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest 
obowiązana wystąpić  niezwłocznie o wydanie 
nowego dokumentu do właściwego organu 
gminy.
3. W razie znalezienia własnego dowodu oso-
bistego zgłoszonego jako utracony należy nie-
zwłocznie zwrócić go organowi, który wydał 
ten dokument.
4. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej 
osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać  
ten dokument posiadaczowi dowodu osobiste-
go. W tym przypadku posiadacz dokumentu 
może również zawiadomić właściwy organ 
w celu jego unieważnienia.
5. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, 
jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód 
osobisty organowi, który wydał dokument, albo 
właściwej ze względu na miejsce jej pobytu 
polskiej placówce konsularnej.

5

9 lutego br. dokonano odbioru końcowego I etapu 
inwestycji  “Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. ks. Pogrzeby 
w Przyszowicach”. Przeprowadzone prace 
polegały na zarurowaniu rowu CH-2. Zarurowanie 
wykonano na odcinku długości 352 m (od ul. 
Jasnej do ul. Spółdzielczej) potężnym kolektorem 
o średnicy 800 mm. Wzdłuż kolektora głównego 
ułożono sączek z rur perforowanych PCV o śre-
dnicy 100 mm w obsypce żwirowej.
Budowa przebiegała w trudnych warunkach 
gruntowych ze względu na występującą w wyko-
pie “kurzawkę” - gwałtowne przypływy mieszanki

wody i gruntu.  
Realizacja tego etapu prac byłą niezbędna do 
wykonania projektowanego odwodnienia ulicy 
Spółdzielczej i ul. ks. Pogrzeby w Przyszowicach.
Wykonawcę drugiego etapu inwestycji gmina 
wyłoni w drodze przetargu. Prace będą polegały na 
przebudowie ulicy Spółdzielczej (kanalizacja 
deszczowa i nawierzchnia) na odcinku 550 m.
Zadanie dofinansowane będzie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011.

                              .

Przebudowę i adaptację obiektu do nowych 
potrzeb prowadzi firma KAZBUD Sp. z o.o. 
z Warszowic. Na parterze powstaną dwie duże sale 
z wyjściem na taras, który zostanie dobudowany 
do istniejącego budynku. Pozostałe pomieszcze-
nia zostaną gruntownie zmodernizowane.

Oddanie obiektu do użytku publicznego znacznie 
poprawi komfort działania miejscowych 
organizacji społecznych i kulturalnych i powinno 
sprzyjać ich rozwojowi. Termin ukończenia prac 
przewidziano na początek maja br.            .
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22 stycznia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Gierałtowice odbyło się spotkanie kolędowe pra-
cowników urzędu z wójtem gminy, sołtysami i du-
szpasterzami miejscowych parafii. W spotkaniu 
uczestniczył proboszcz parafii w Chudowie 
ks. dziekan Janusz Kwapiszewski, proboszcz 
parafii w Paniówkach ks. Michał Woliński oraz 
ks. senior Justyn Oleś  z parafii w Przyszowicach. 
Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze 
i przeplatane było śpiewaniem kolęd. Na organach 
akompaniował Mirosław Marcol. W czasie spo-
tkania wójt Bargiel podziękował duszpasterzom 
za dobrą współpracę na niwie życia społeczno 
kulturalnego gminy, a szczególnie za przekazy-
wanie parafianom informacji i ogłoszeń, zaś 
proboszczowie przekazali najnowsze dane sta-
tystyczne z życia parafii. Zebrani mieli również 

okazję zapoznać się z aktualnymi danymi demo-
graficznymi gminy Gierałtowice, opracowanymi 
przez Urząd Stanu Cywilnego w Gierałtowicach. 

10 lutego br. w Urzędzie Gminy Gierałtowice 
miało miejsce spotkanie noworoczne wójta gminy 
z przedstawicielami miejscowych organizacji 
pozarządowych. 
W spotkaniu uczestniczyli również: Przemysław 
Dejneka - dyrektor GOK w Gierałtowicach oraz 
Grażyna Płaszczyk - koordynator UG do spraw 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wójt Joachim Bargiel przedstawił zebranym 
sytuację finansową gminy i najważniejsze przed-
sięwzięcia inwestycyjne i organizacyjne.
Dyrektor Dejneka zadeklarował pomoc i współ-   

pracę przy organizowaniu imprez w roku 2009. 
Grażyna Płaszczyk zachęcała do składania ofert  
w konkursie na realizację zadań publicznych z za-
kresu kultury i sportu, ogłoszonym zgodnie z usta-
wą o pożytku publicznym i o wolontariacie.
W końcowej fazie spotkania reprezentanci po-
szczególnych organizacji pozarządowych podzie-
lili się ze wszystkimi swoimi osiągnięciami oraz 
planami na rok 2009. Spotkanie upłynęło 
w miłej atmosferze i niewątpliwie wpłynęło 
również na integrację środowisk organizacji 
społecznych w gminie.                           .

Forum Młodzieży Samorządowej w Gierał-
towicach w ramach konkursu z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w Katowicach otrzymało grant 
na realizację projektów dla mieszkańców 
Gminy Gierałtowice.             .

W miesiącu styczniu br. Forum Młodzieży 
Samorządowej w Gierałtowicach zakończyło 
negocjacje Wydziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w Katowicach na 
realizację na terenie Gminy Gierałtowice 
projektu pt. „e-mieszkaniec - szkolenia z zakre-
s u  n o w o c z e s n y c h  t e c h n o l o g i i  d l a  
m i e s z k a ń c ó w  G i e r a ł t o w i c ” .
Głównym celem projektu jest wzmocnienie 
mieszkańców Gminy Gierałtowice w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technologii 
telekomunikacyjnych i informacyjnych, jako 
narzędzia osobistego w codziennym życiu. 
W ramach projektu przeprowadzony zostanie 
cykl zajęć warsztatowych obejmujących: 
korzystanie ze stron internetowych, korzystanie 
z poczty elektronicznej, wykorzystanie aplikacji 
b i u r o w y c h ,  k o r z y s t a n i e  z  u r z ą d z e ń  
peryferyjnych.               
Środki na realizację projektu pochodzą z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich oraz z Bu-
dżetu Państwa.

.

Już po raz siedemnasty lokalna publiczność 
miała okazję wysłuchać koncertu kolęd i pasto-
rałek w kościele farnym w Chudowie. Muzycy 
z gminy Gierałtowice zawitali do Chudowa 
18 stycznia w pełnej sile czterech chórów 
i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przyszowicach, która zapewniła oprawę in-
strumentalną widowiska.
Pięknym śpiewem słuchaczy zauroczyły 
i w niepowtarzalny nastrój okresu świątecznego 
wprowadziły chóry: Skowronek z Gierałtowic, 
Cecylia z Paniówek, Słowik z Gierałtowic i Bel 
Canto z Chudowa. 
Dzień wcześniej 17 stycznia odbył się koncert 
kolęd w kościele w Paniówkach, którego gospo-
darzem był Chór Cecylia, a 11 stycznia kolędy 
rozbrzmiewały w kościele św. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach, gdzie tradycyjnie wystawiano 
również Jasełka. 
Śpiewacy gierałtowickiego Skowronka koncer-
towali w swojej  rodzinnej miejscowości przed 
pasterką w kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Szkaplerznej.       
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Tradycyjnie jak co roku instruktorzy świetlicy 
środowiskowej przygotowali schematyczny 
przebieg zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie 
ferii zimowych, które trwały od 26.01 do 6.02. 
Zajęcia odbywały się tematycznie zgodnie z wcze-

śniej ustalonym harmonogramem od godziny 
9.00 do 16.00.                                
Najwięcej uwagi poświęcono zajęciom 
muzyczno - ruchowym, podczas których mali 
podopieczni, uczyli się piosenek, prostych 
układów tanecznych, gry na organach, poznali 
zabawy muzyczne, brali udział w zabawach  
rozwijających koordynację ruchową. Ciekawą 
formą spędzania czasu okazały się zajęcia 
plastyczne. dzieci rozwijały na nich wyobraźnię 
i pomysłowość. Wykonane prace można 
podziwiać w świetlicy. Prowadzone były również 
warsztaty teatralne, w czasie których dzieci uczyły 
s i ę  i n t e r p r e t a c j i  w e s o ł y c h  w i e r s z y  
J. Brzechwy, prostego ruchu scenicznego, oraz                 

.

 
.

przygotowywały się do następnego przedstawie-
nia, a przede wszystkim świetnie się bawiły. 
Zajęcia dla najmłodszych miały miejsce również 
poza terenem placówki. Zorganizowane zostały 
trzy wyjazdy na basen Aqua Relax w Knurowie, 

gdzie dzieci pod okiem czujnych ratowników
próbowały swoich sił w wodzie, korzystały 
z jacuzzi i mogły dać upust emocjom na 
ślizgawkach.                
Ponadto wychowankowie uczestniczyli w zorga-
nizowanym wyjeździe do Multikina w Zabrzu na 
film Madagaskar II. Organizowane były również
zajęcia kulinarne, turnieje bilardowe, seanse 
filmowe, gry stolikowe oraz sieciowe turnieje 
komputerowe. Regularnie odbywały się zajęcia 
z aerobiku (środa) i zajęcia na siłowni (wtorek, 
czwartek), w których mogli uczestniczyć starsi 
bywalcy naszej świetlicy.                  

 
 

.

 .

Tekst: Sylwia Maślanka

W Przyszowicach podczas ferii zimowych reali-
zowany był projekt „Wiem, co czytam”.            
Jego celem było doskonalenie umiejętności czy-
tania ze zrozumieniem oraz wykorzystanie prze-
czytanych informacji w rozwiązywaniu zadań. 
Dotyczyło to zarówno zadań z przedmiotów hu-
manistycznych, jak i matematyki.           
Zajęcia polegały na: przygotowaniu przez pro-
wadzących odpowiednich tekstów, czytaniu 
tekstów przez uczestników zadania, wykorzysta-
niu informacji zawartych w tekstach w rozwią-
zywaniu testów uzupełniających oraz testów
wyboru, wykorzystaniu ćwiczeń czytania ze 
zrozumieniem w rozwiązywaniu zadań teksto-
wych z matematyki.                 
Przeprowadzony został również konkurs plasty-
czny - praca indywidualna, na wykonanie plakatu 
promującego zajęcia pod hasłem „Wiem, co                 

.

.

.

czytam” w technice dowolnej.          
Uczestnicy projektu nie tylko się uczyli, ale 
również miło spędzali czas m.in. na wyjazdach  na 
basen i do kina.                     
W czasie trwania projektu prowadzona była akcja 
dożywiania (dzieci pod opieką instruktorów same 
przygotowywały sobie posiłki co przyczyniło się 
do rozwoju samodzielności i umiejętności 
kulinarnych).                
Podsumowując: realizacja projektu przyczyniła 
się do rozwoju intelektualnego dzieci uczestni-
czących w zajęciach prowadzącego do po-
myślnego zdania testu kompetencji, jednocześnie 
zapewniając aktywne, bezpieczne i ciekawie
spędzenie czasu wolnego w okresie ferii 
zimowych.                 

.

.

.

.

Z końcem roku ukazała się nakładem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach zapowiadana 
i oczekiwana nowa książka Krystyny Grodoń 
pt.  „Raczkowie przyszowiccy”. Współwydawcą 
dzieła jest Drukarnia Archidiecezjalna w Kato-
wicach.
Pozycja ta łączy w sobie formę albumu i książki, 
a zarówno jeden jak i druki sposób jej odbioru 
jest niezwykle ciekawy. Wertując luźno karty 
z fotografiami mimo woli przenosimy się w nie-
istniejący już magiczny świat szlachty śląskiej 
końca XIX i początku XX w. Wczytując się zaś 
w jej strony, łatwo damy się uwieść interesują-
cym historiom, ciekawym detalom, a pomaga 
nam w tym przejrzysty styl i wrażenie, że autorka 
całkowicie panuje nad ogromnym materiałem 
historycznym zawartym w dziele.                
Krystyna Grodoń w „Raczkach przyszowickich” 
nie ogranicza się jedynie do historii tytułowych 
bohaterów. Próbuje również oddać obraz i atmo-
sferę ówczesnego Śląska, na tle którego toczyły 
się losy opisywanej  rodziny. 
Podkreślić również należy estetykę i staranność 
wydawniczą książki-albumu.    
Przymioty te sprawiają, że pozycja jest godna 
polecenia w każdym śląskim domu.  

 .

Wszystkich zainteresowanych książką 
informujemy, iż jest ona do nabycia w Gminnym 
O ś r o d k u  K u l t u r y  w  G i e r a ł t o w i c a c h  
przy ul. Korfantego 7.  Tel. 032 30 11 511.            .
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   śród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty w osobach: dyrektor 
Delegatury w Gliwicach Zdzisławy Waniek oraz 
starszej wizytator Ewy Nicpan. Władze gminy 
Gierałtowice reprezentował wójt Joachim Bargiel. 
Obecny był również ks. proboszcz Michał Woliń-
ski oraz sołtys Paniówek Małgorzata Domin.
Na początku uroczystości delegacje z 18 szkół, 
wszyscy uczestnicy i cała społeczność szkolna 
wzięli udział w nabożeństwie kolędowym, 
podczas którego homilię wygłosił  ks. metropolita 
abp Damian Zimoń. Wzruszył słuchaczy wspo-
mnieniami o swoim profesorze Karolu Wojtyle 
i późniejszymi spotkaniami z Janem Pawłem II 
na Śląsku i w Rzymie.                        
Wszyscy uczniowie podczas koncertu Magdy 
Anioł śpiewali piosenkę „Lolek", która stała się 
już drugim nieoficjalnym hymnem szkoły. Piękne 
aranżacje kolęd w wykonaniu wokalistki z zespo-
łem nadały spotkaniu bardzo radosną i rodzinną 
atmosferę.

W

.

Pierwszą część Zjazdu Rodziny Szkół Papieskich 
zakończyły swobodne rozmowy przy mikrofonie 
abp Zimonia z jego uczestnikami. 
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie 
wystawy pamiątek związanych z Janem Pawłem 
II. Ze szczególną uwagą oglądał je ks. abp Zimoń, 
który stwierdził, że niektóre  z tych eksponatów 
już wkrótce mogą stać się relikwiami. 
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mediów. Obecni byli przedstawiciele telewizji, 
rozgłośni radiowych i lokalnej prasy. 
„Śląsk gości papieża” pod takim hasłem rozpoczął 
się następnie program artystyczny przygotowany 
przez uczniów szkoły podstawowej w Paniów-
kach. Niezapomniane spotkania Ślązaków 
z Ojcem Świętym w Piekarach, Katowicach 
i Gliwicach przedstawione jako prezentacja 
multimedialna, nagrania archiwalne, piosenki, 
scenki i komentarze przypomniały wszystkim 
te wspaniałe i wzruszające chwile.
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   Dzięki akceptacji i przychylności Wójta i Rady 
Gminy udało się rozbudować i zmodernizować 
miejscową placówkę oświatową. W roku jubile-
uszowym zyskała ona oblicze na miarę XXI wieku 
- z nową salą gimnastyczną, częścią gimnazjalną, 
wyposażonymi pracowniami, windą i podjazdami 
dla niepełnosprawnych oraz nowoczesnymi 
boiskami.                   
Uroczystości Jubileuszowe odbywające się 16 
stycznia 2009 zaszczyciło swoją obecnością wielu 
znamienitych gości, m. in. wiceminister Edukacji 
Krystyna Szumilas, starosta powiatu gliwickiego 
Michał Nieszporek, dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty Zdzisława Waniek, wójt 

gminy Giera ł towice  Joachim Bargie l ,  
przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek, 
pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele 
organizacji działających na terenie naszej 
miejscowości, członkowie Rady Sołeckiej, księża, 
dyrektorzy placówek oświatowych, byli i obecni 
pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz 
przyjaciele szkoły.                 
Po uroczystej koncelebrowanej mszy św., którą 
uświetnił występ gierałtowickiego chóru 
„Skowronek”, goście zebrali się w budynku zaj-
mowanym przez obie szkoły. Powitały ich 
dyr. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka 
Urszula Szymik-Smolnik oraz dyr. Gimnazjum 
nr1 Helena Serwatka. Uczniowie zaprezentowali 
niebanalny program artystyczny, który zrobił duże 
wrażenie na zebranych, zachęcił do wspomnień, 
refleksji i zadumy nad przemijaniem. Wręczono

.

.

nagrody dla laureatów Konkursu Literackiego 
„Wspomnienia ze Szkoły”. Goście mogli 
podziwiać wystawy historyczne, zwiedzić izbę 
regionalną oraz wszystkie pomieszczenia szkoły 
i gimnazjum.                                
Nie zabrakło czasu na spotkania z kolegami ze 
szkolnej ławy. Ponadto każdy z gości otrzymał 
zestaw upominków: płytę DVD ze wspo-
mnieniami nauczycieli i uczniów, filmami 
reklamowymi, stanowiącymi ciekawą wizytówkę 
obydwu szkół; płytę ze zdjęciami dotyczącymi 
historii szkoły, których udało się zebrać aż 800.  
Widokówki, na który zamieszczono zdjęcia 
budynku i boisk szkolnych; jubileuszowe wydania 

gazetek szkolnych oraz foldery, stanowiące 
atrakcyjną ofertę edukacyjną i prezentującą 
nowoczesną bazę lokalową. Z myślą o jubileuszu 
Poczta Polska przygotowała okolicznościowy 
datownik.                  . 
W toku przygotowań powstało logo szkoły, które 
opracowano w powiązaniu z wyglądem pieczęci 
Gierałtowic. Zachowano kolorystykę, żółtą oraz 
niebieską, obecne są także motywy graficzne 
zaczerpnięte z pieczęci Gierałtowic. Na stronie 
internetowej www.spgieraltowice.pl umieszczono 
wykaz absolwentów z ostatnich 75 lat, jak  
również informacje o aktualnych wydarzeniach 
z życia szkoły.                     
Jubileusz był niezwykłym wydarzeniem w życiu 
szkoły, sentymentalną podróżą w przeszłość.

.

.

D.Sz. - Jak odkryła Pani swój talent?
Dorota Ballon - Talent w moim przypadku to 
chyba za wielkie słowo, użyłabym raczej okre-
ślenia „zdolności ”. O talencie można mówić 
w przypadku takich wielkich mistrzów jak np. 
Michał Anioł, Leonardo da Vinci … Malarstwo 
było i jest moją życiową pasją. Od najwcześniej-
szych lat realizowałam w ten sposób swoje ma-
rzenia, które przelane na płótno są swoistą kro-
niką mojego życia. Studia artystyczne, które 
ukończyłam dwa lata temu dały mi możliwość 
poszerzenia wiadomości z zakresu historii sztuki, 
oraz doskonalenia umiejętności malarskich pod 
okiem znakomitych profesorów uczelni. Ale 
zanim to nastąpiło długo toczyłam bitwę słowną 
z moimi najbliższymi (zwłaszcza z mężem), 
którzy wierzyli w moje umiejętności i nakłonili do 
przystąpienia do egzaminów na studia artysty-
czne. Może to banalnie zabrzmi, ale ja kocham 
sztukę i ona jest we mnie od zawsze.  
D.Sz. - Jak doszło do wystawy i z czyjej 
i n i c j a t y w y ?                
D.B.  Właściwie zostałam postawiona przed 
faktem dokonanym. Pomimo wcześniejszych 
propozycji wystawienia mojego malarstwa 
w kilku galeriach, wymarzyłam sobie, że moja 
pierwsza wystawa odbędzie się w Centrum Edu-
kacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, 
mieszczącego się tuż obok Katedry, miejsca które 
tak bardzo pokochałam. Widocznie miało 
wydarzyć się inaczej, bo będąc w Galerii             
„Miniatura”, mieszczącej się w Klubie Garnizo-
nowym w Gliwicach, poznałam osobiście Pana 
Jana Dudzińskiego - starszego Instruktora Kultury. 
Efektem naszego spotkania było wyznaczenie 
terminu mojego wernisażu malarskiego na dzień 
17.12.2008 roku. Dzisiaj cieszę się bardzo, że tak 
zadecydował los, ponieważ Pan Jan Dudziński, 
oprócz tego, że jest wspaniałym człowiekiem, to 
okazał się również perfekcjonistą w tym co robi. 
Winna Mu jestem dzisiaj podziękowania: za 
wielkie serce jakie włożył w aranżację mojej 
wystawy oraz przygotowanie wernisażu.
D.Sz. - Artysta tworząc swoje dzieła przelewa 
na nie swe emocje, m.in. poprzez barwy. 
Dlaczego wykorzystuje Pani najczęściej błękit?
D.B. - Kocham ten kolor. Jestem na etapie 
fascynacji błękitem. Nie wiem czy jest to 
spowodowane aktualną sytuacją w kraju i na 
świecie, ale wiem na pewno, że wypływa to 
bezpośrednio ze mnie.

.

(Dokończenie na str 10.)
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Błękit kobaltowy, błękit pruski, paryski, 
turkusowy, ultramaryna … - te kolory są mi naj-
bliższe, one mnie uspokajają.          
D.Sz. - W poszczególnych Pani obrazach 
można doszukać się motywów religijnych. 
Czy wiara jest dla Pani natchnieniem?             
D.B.  Wiara zajmuje szczególne miejsce w moim 
życiu. Wiara zabarwia, nadaje sens i rozświetla 
najtrudniejsze chwile mojego życia. Myślę, że 
jest drogowskazem dla wielu z nas, zagubionych 
w pośpiesznym tempie dnia codziennego, 
zagmatwanej teraźniejszości, niepewnej 
przyszłości. Duży wpływ na moją wiarę miał 
pontyfikat Jana Pawła II, w czasie którego 
przyszło mi żyć. Karol Wojtyła był i jest dla mnie 
wielkim autorytetem moralnym i przewodni-
kiem duchowym.               
D.Sz. - Obok człowieka - głównego bohatera 
Pani prac - są też kwiaty.            
D.B. -  Jestem kobietą, kocham kwiaty i lubię je 
malować. Przed wystawą domalowałam kilka 
obrazów z motywami kwiatowymi. Dlatego też 
zrywałam ostatnie jesienne kwiaty  z ogródka lub 
lasu i uwieczniłam je spontanicznie na moich 
płótnach. Ogólnie wszystko co robię, robię pod 
wpływem emocji.                    
D.Sz. - Pochodzi Pani z Nowego Sącza. Co się 
Pani podoba w Gierałtowicach, że woli Pani 
tutaj  mieszkać  aniże l i  w  mieśc ie?
D.B. Urodziłam się w Nowym Sączu, a lata 
szkolne spędziłam w Knurowie. Do Gierałtowic 
przywiodła mnie miłość. Tutaj wyszłam za mąż 
i urodzili się moi dwaj synowie. Zżyłam się 
z ludźmi, tutaj mam przyjaciół oraz czuję się 
cząstką gierałtowickiej społeczności. Uwielbiam 
wiosnę i lato w Gierałtowicach.                         
D.Sz. - Mówi się, że dzisiejsze czasy nie są 
łaskawe dla artystów, szczególnie malarzy. 
Zgadza się z tym Pani?                
D.B.  Niestety, żyjemy w takich czasach, że 
sztuka spychana jest na margines. W dobie 
konsumpcji ludzie nastawieni są na kupowanie 
rzeczy materialnych, niezbędnych w życiu 
codziennym. Pośpiech, nerwowy tryb życia 
sprawia, że społeczeństwo nie ma czasu aby na 
chwilę się zatrzymać i skupić na sztuce. Efektem 
braku obcowania z malarstwem na co dzień jest 
m.in. ograniczenie zajęć plastycznych 
w szkołach.                        
Brak elementarnych wiadomości na temat 
malarstwa współczesnego sprawia, że przeciętny 
odbiorca nie jest przygotowany do odbioru tego 
rodzaju sztuki.                    
D.Sz. - Jest wiele osób, które chowają swoje 
talenty do przysłowiowej szuflady. Co 
powiedziałaby Pani takim osobom, aby 
przekonać je do ujawnienia swoich zdolności?
D.B. - Nie wiem, czy mogę udzielać rad w tej 
kwestii, ponieważ sama zostałam w jakiś sposób 
zmuszona do pokazania swoich obrazów. Jedno 
jest pewne, że nie żałuję, tego co się stało. 
Przełamałam pewną barierę. Dzięki temu wiem, 
że będę dalej malować i wystawiać swoje obrazy. 
Ludziom, którzy boją się podjąć taką decyzję tak 
jak ja, powiedziałabym, żeby dalej robili to co 
kochają, a prędzej czy później świat się o ich 
dzieła sam upomni. Przede wszystkim dobrze 
jest mieć w pobliżu kogoś kto zmotywuje do 
działania, kiedy samemu nie można się 
zdecydować. Dlatego też chciałabym za Pani 
pośrednictwem podziękować mojej najbliższej 
rodzinie: ukochanemu mężowi i synom, 
przyjaciołom i wszystkim tym, którzy wierząc 
we mnie zmotywowali mnie do rozwijania pasji 
malarskiej i dodali odwagi w zaprezentowaniu 
swoich prac publiczności.               

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Cd. rozmowy z Dorotą Ballon)

Na pierwszy ogień wybrani zostali Marta Rożek, 
pierwszoklasistka z Gimnazjum nr 1 w Gierałto-
wicach, oraz Tomek Marcol, uczeń szóstej klasy 
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Przy-
szowicach.  Ich miłość do fortepianu zaczęła się 
jeszcze we wczesnych latach dzieciństwa. Po raz 
kolejny sprawdza się powiedzenie, że czym 
skorupka za młodu nasiąknie.. - obydwoje 
wywodzą się z muzykujących rodzin. Od sześciu 

lat Tomek uczy się gry pod pilnym okiem pani 
Mirosławy Sander, która od dłuższego czasu 

prowadzi Studium Muzyczne „Gama” w Gliwi-
cach. Dwa lata temu, po wcześniejszej edukacji 
muzycznej w innym miejscu, do zespołu dołączyła 
również Marta. Swoją nauczycielkę uczniowie 
opisują takimi przymiotami jak „ciepła i wyma-
gająca, chociaż bardzo wyrozumiała”. Chociaż 
nierzadko bywają zmęczeni tymi wszystkimi 
preludiami i etiudami, widać efekty ich ciężkiej 
pracy. Młodzi muzycy mają na swoim koncie 
występy w Gliwickim Teatrze Muzycznym, w pla-
nach mają także koncerty w Willi Karo, na 
Politechnice Śląskiej oraz podczas muzycznej 
części obchodów Gliwickiej Wiosny. Zostali 
również zaproszeni na koncert do Norwegii, by 
w krótkim czasie gościć swoich gospodarzy. 
W osiągnięciu tych wszystkich sukcesów niemałe 
znaczenie miała współpraca ze Stowarzyszeniem

Muzycznym „Mozart”.                  
Młodzi artyści nie wiedzą jeszcze, czy zwiążą 
swoją przyszłość z muzyką. O ile Marta - 
wielbicielka matematyki, ma w głowie sto 
pomysłów na minutę i twierdzi, że nie jest jeszcze 
w pełni zdecydowana, o tyle spokojny i cichy 
Tomek przyznaje, że jest to jego marzenie. W jego 
przypadku planowanie kariery kompozytora 
i myśl o nagraniu własnej płyty to nie tylko puste 

słowa - przedstawia już innym swoje kompozycje. 
Mają ze sobą wiele wspólnego. Są wiernymi 

fanami muzyki Chopina i Griega, jednak Tomek 
nie lubi Erika Satiego, a Marta z trudnością znosi 
utwory Jana Sebastiana Bacha. Przyznają, że ich 
znajomi wykazują się sporą cierpliwością - zdarza 
im się na przykład grać, mając zamiast klawiatury 
fortepianu tylko blat ławki szkolnej.             
Wzajemna motywacja może zdziałać cuda. 
Spotykają się więc nie tylko na koncertach, ale i na 
różnego rodzaju konkursach wiedzy ogólnej - 
poczynając od zagadek ortograficznych, a kończąc 
na olimpiadzie interdyscyplinarnej.           
Cierpliwość i ciężka praca są ważne - zdają się 
mówić ich osiągnięcia. Bo w końcu, czy to nie 
przyjemne, usłyszeć od małego kuzyna, że 
zaczyna naukę gry, ponieważ chce być taki jak Ty?

.

.

.



Umberto Eco w książce „O bibliotece” opowiada o tym, jak kształtowała się idea biblioteki. 
Wyjaśnia dlaczego wolny dostęp do półek  z książkami jest tak ważny dla czytelnika. Pisze, że 
prawdziwą funkcją biblioteki jest odkrywanie książek, których istnienia się nie podejrzewało, 
a które, jak się okazuje są dla nas niezwykle ważne. Nie ma nic bardziej pouczającego i pasjo-
nującego niż szperanie po półkach. Według autora idealna biblioteka funkcjonuje podobnie jak 
stragan bukinisty.                                         .

   Biblioteka w Przyszowicach to największa z filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach. 
Usytuowana w najpiękniejszym obiekcie gminy, 
w pałacu „Raczka” różni się od pozostałych 
bibliotek tym, że posiada oprócz tradycyjnych 
zbiorów duży zasób książek niemieckojęzycznych 
oraz pokaźny zbiór książek religijnych, stano-

wiących dar obecnego księdza proboszcza 
z Przyszowic, ks.  Antoniego Wyciślika. 
Biblioteka oferuje mieszkańcom darmowy dostęp 
do internetu zarówno w Gierałtowicach jak 
i Przyszowicach w tzw. „Czytelniach Interne-
towych”. Cieszy fakt, że w dobie cywilizacji 
czytników, komputerów i zbiorów elektro-
nicznych nadal mamy wielu wielbicieli trady-
cyjnej książki.                             

Naszymi gośćmi są dziś: pani Grażyna Urbasek, 
pan Zygmunt Szołtysek  oraz pan Henryk Sobota.
Pani Grażyna Urbasek urodziła się w Święto-
chłowicach,  panowie są mieszkańcami 
Przyszowic od urodzenia. Wszystkich łączy pasja 
do czytania książek. Pani Grażyna zawsze lubiła 
historię. Pan Henryk ceni sobie to, że dzięki 
książce poznaje świat. Natomiast pan Zygmynt 
lubi przebywać wraz z głównymi bohaterami na.

.

stronicach książek. U pani Urbasek  miłość do 
słowa drukowanego rozbudzili rodzice, zwłaszcza 
matka, która książki  kupowała i czytała, była ich 
wielką miłośniczką. Pani Grażyna uważa, że 
biblioteki są ważnymi instytucjami. Szczególnie 
dziś, gdy książki są tak drogie i nie wszystkich stać 
na ich kupno.                                      

Panowie wspominają pierwszą miejscową 
bibliotekę, która znajdowała się na ulicy Wodnej 
w prywatnym domu. Pan Szołtysek  uśmiecha się 
do wspomnień z tamtego okresu i mówi 
„Pamiętam jak wchodziłem do pomieszczeń 
i czułem zapach książek”. Pan  Sobota pamięta 
nawet okres, gdy po książki jeździło się lub 
chodziło do Gierałtowic. O tej przyszowickiej 
bibliotece mówi „nasza” i życzy Pani bibliotekarce 
dużo zdrowia, by dalej dbała o swoją placówkę 
i była pomocna przy wyborze dobrej książki. Pana 
Zygmunta cieszy uśmiech na twarzach praco-
wników biblioteki. Czuje pewną satysfakcję, gdy 
obserwuje zadowolonych Klientów biblioteki, 
którzy wychodzą z siatkami pełnymi książek. 
W tym miejscu pragniemy poinformować, że Pan 
Zygmunt pełni funkcję sołtysa w Przyszowicach.

                                                               

.

Foto: Irena Stępniowska
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Tomasz Rzeczycki zajmuje się badaniem historii 
zagospodarowania turystycznego gór Polski po 
1945 r. oraz historią podziemnych tras turysty-
cznych w Polsce.
Podziemne trasy turystyczne wytyczone są w 
kopalniach, sztolniach, jaskiniach, obiektach 
pomilitarnych, a nawet w zespołach składów i 
piwnic.
Tomasz Rzeczycki jest autorem licznych 
artykułów o podziemnych trasach turystycznych, 
publikowanych m.in. w Trybunie Górniczej, 
Wieczorze, Gońcu Górnośląskim, Sudetach 
(Wrocław), Odkrywcy (Wrocław). 
Obecnie przygotowuje książkę o historii Kopalni 
Złota w Złotym Stoku. Na spotkaniach zaraża 
miłością do gór. Ma do zaoferowania wiedzę, 
której nie wyczyta się z przewodników 
turystycznych. W swojej książce „Góry Polski” 
opisał wszystkie krajowe pasma  górskie.
Tomasz Rzeczycki jest magistrem politologii. 
Zajmuje się twórczością poetycką i satyryczną. 
Jest laureatem nagród i wyróżnień w Turniejach 
jednego wiersza im. Stanisława Horaka (1997-
1999, 2001, 2006). W latach 1993-1997 jego 
teksty satyryczne można było posłuchać w 
audycjach kabaretu radiowego “Zespół 
Adwokacki Dyskrecja” w programie III 
Polskiego Radia, a w 2004 r.- W audycjach 
radiowych Kabaretu „Długi”, również w 
programie III . Przez kilka lat Tomasz Rzeczycki 
prowadził autorską rubrykę satyryczną „Żartem 
na serio” w nieistniejącym już  tyskim tygodniku 
„Nowe Echo” oraz rubrykę „Z buta frant” 
w katowickim tygodniku „Wieczór”. W latach 
2007-2008 występował na Kabaretowej Scenie 
Trójki w programach organizowanych przez 
kabaret Długi.
Autor książki „Góry Polski” oraz ponad 100 
publikacji dotyczących gór i historii.

Odeszła Barbara Papkala

Tradycyjnie z myślą o Wielkanocy Muzeum 
Miejskie w Gliwicach organizuje konkurs pod 
nazwą „Najpiękniejsza kroszonka 2009”. 
Dotychczasowe edycje cieszyły się dużym 
powodzeniem wśród mieszkańców powiatu, 
którzy wielokrotnie zajmowali najwyższe 
miejsca, przygotowując ciekawe prace, wyko-
nane różnymi sposobami. W tym roku starosta 
gliwicki ogłasza dodatkowy konkurs - na 
„Kroszonkę z okazji Jubileuszu 10-lecia Powiatu 
Gliwickiego”.                  
Technika wykonania i motyw prac są dowolne, 
zależne od inwencji twórczej wykonawcy. Może 
to być zarówno motyw krajobrazu, turystyczny, 
jak i element powiatowej architektury.             
Szczegółowe informacje w Wydziale Rozwoju 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach 
pod nr tel. 032 332 66 53. Regulamin konkursu 
„Najpiękniejsze kroszonki 2009” można znaleźć 
na stronie internetowej www.muzeum.gliwice.pl. 

.

 .

9 lutego 2009 roku zmarła Barbara Papkala - 
emerytowana nauczycielka języka polskiego 
w Chudowie, działaczka kulturalna, społeczna, 
poetka. 
Pochowana została na cmentarzu parafialnym 
w Chudowie. W ostatniej drodze towarzyszyła jej 
pogrążona w żałobie rodzina i bliscy. 
Na uroczystościach pogrzebowych, które odbyły 
12 lutego obecni byli również przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, organizacji społe-
cznych i kulturalnych.   

Mowę pozegnaln  nad grobem Barbary Papkali 
wygłosiła Jolanta Krawiec.                          
Barbara Papkala urodziła się 27.11.1945 roku 
w Dąbrowie Górniczej. Pracowała w Pałacu 
Kultury w Dąbrowie Górniczej, była założycielką 
Klubu Miłośników Teatru przy Pałacu Młodzieży 
w Katowicach. Chudowianie pamiętają ją jako 
długoletnią nauczycielkę j. polskiego, wycho-
wawczynię wielu pokoleń uczniów, działaczkę 
społeczną i kulturalną. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych była radną wojewódzką. 
Za swoją działalność odznaczona została Złotym 
Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP.                            
 

a
 .

 .
.
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O kim mowa? O Szymonie Musiole - uczniu 
klasy IIIa Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach, 
który jest podwójnym Finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii i Chemii. 
Łącznie w etapie rejonowym reprezentowało 
nasze Gimnazjum aż 12 uczniów, w tym jeden 
Szymon Musioł aż w trzech konkursach.         
A oto nasi olimpijczycy:             
Język polski - Karolina Gawlik III B, 
Nadia Ougarete II B.                   
Historia - Krzysztof  Tomaszek I A, 
Marta Wojtas II B.                         

Szymon Musioł III A .                
Biologia - Michał Chmielarski III A, Szymon 
Musioł III A, Aleksandra Sobota II B.           
Chemia - Szymon Musioł III A.             
Geografia - Małgorzata Sobota III A, Sylwia 
Wilczek III A, Justyna Zynek II A, Marta 
Krawiec II A.                      
Język angielski - Monika Ferfecka II A.             
Uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w po-
wiecie, jednak nie zdobyli wystarczającej ilości 
punktów, by rozwiązywać zadania konkursowe 
etapu wojewódzkiego. Jedynym uczniem, który 
to zrobi już 16 i 17 marca jest Szymon. Przed nim 
teraz sporo pracy i nauki.              
Serdecznie gratulujemy Szymonowi i mocno 
trzymamy kciuki w ostatnim etapie!               
                          /Gimnazjum nr 3 - Przyszowice/

 .
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Fizyka -  

W świetlicy środowiskowej w Paniówkach 
w okresie ferii został przeprowadzony projekt 
pt. „W ferie wiedzę utrwalamy i egzamin na
piątkę zdamy” sfinansowany przez Fundację 
Wspomagania Wsi.                  
Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach pla-
stycznych, muzycznych, kulinarnych, sporto-
wych, projekcjach ekranizacji lektur szkolnych, 
quizach i rozwiązywaniu krzyżówek. Swoją 
wiedzę sprawdzali przez rozwiązywanie testów 
kompetencji, testów wielokrotnego wyboru 
z lektur. W ramach relaksu dla uczestników 
organizowane były wyjazdy na basen oraz do 
multikina.

.

Od października 2008 r. świetlica środowiskowa 
w Gierałtowicach rozpoczęła warsztaty teatralne 
dla najmłodszych podopiecznych. 
Pierwszych umiejętności aktorskich dzieci uczy-
ły się do przedstawienia Królowa Śniegu. 

W każdą środę najmłodsi aktorzy, z godnym po-
dziwu poświęceniem, wcielali się w postacie 
przydzielone przez wychowawców, ucząc się 
trudnej sztuki aktorstwa, która zachęcała do 
wspólnego działania i walki z własnymi słabo-
ściami i nieśmiałością.                          
Wychowawcy świetlicy zadbali o to, by istotą 
dziecięcego teatru była możliwość beztroskiej 
zabawy, oderwania się od rzeczywistości i prze-
niesienie się w świat magii i baśni.                    
Praca nad przygotowaniem przedstawienia

 .

 .

wyzwoliła w dzieciach wiele emocji. Podczas prób 
dużo uwagi poświęcono dyskusjom na temat 
różnych możliwości zagrania swojej roli, 
wykonaniu niezbędnych rekwizytów i strojów do 
przedstawienia. Inscenizacje literackie ułatwiły 

integrację dzieci i dały możliwość wielostronne-
go doskonalenia się.                       
Zwieńczeniem ciężkiej pracy naszych podopie-
cznych był występ 23.01.2009 z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, gdzie mali artyści zaprezentowali swoje 
umiejętności i kunszt aktorski. Dziadkowie 
naszych podopiecznych nie wychodzili z podziwu, 
oklaskom nie było końca. Wieczór zakończył się 
poczęstunkiem gości i małych aktorów.

.

Tekst: Sylwia Maślanka

W dniu 22.02.2009 r. w Gimnazjum w Przyszo-
wicach odbył się Koncert Karnawałowy pod 
patronatem Stowarzyszenia Muzycznego 
„Mozart”.                   
Uczestnikami koncertu były uzdolnione dzieci 
i młodzież Studium Muzycznego „Gama” 
prowadzonego przez Mirosławę Sander, a uczące 
się na terenie Przyszowic, w składzie:                
Na gitarach :
Julia Rejdych, Martyna Walus, Barbara 
Rudzińska. 
Soliści:
Dorota Spyta, Krzysztof Spyra, Bartek Barto-
cha, Szymon Sobota, Jakub Glos, Monika 
Marek, Anna Michalska, Patrycja  Rożek, 
Wiktoria Bartocha, Katarzyna Boniek, Anna 
Boniek, Tomasz Marcol.
Orkiestra  „Mozart” w  składzie:
Wiktoria Bartocha, Katarzyna Boniek, Anna 
Boniek, Tomasz Marcol, Alicja Furmaniak,
Barbara Koźluk, Marta Rożek, Sylwia Szulc.
W trakcie koncertu  wykonywano utwory: 
Chopina, Griega, Mozarta, Verdiego, 
Belliniego, Straussa, Beethovena.
Ponadto wykonano  utwory rozrywkowe oraz 
piosenki i melodie popularne. Koncert zakoń-
czył Marsz Radeckiego Johanna Straussa (syna) 
w wykonaniu  Orkiestry.

                                   /Barbara Sobota/

.

 .

Foto: Wacław Rejdych

Już po balu. Przynajmniej w naszej szkole, która 
już tradycyjne po raz siódmy zdecydowała się na 
zorganizowanie dla młodzieży klas III tzw. „małej 
studniówki”. 
Impreza odbyła się 22 stycznia i skończyła się 
zdecydowanie przed północą. Były tańce, dobre 
jedzenie i różne zabawy. Ten magiczny dla nas 
wieczór rozpoczęli słowami naszego wieszcza 
narodowego Adama Mickiewicza „Ciemno wszę-
dzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to

będzie…” Tomasz Gołąb i Natalia Moś.        
Potem nastąpiło oficjalne otwarcie balu przez 
dyrektora gimnazjum, panią Annę Kowol. Po jej 
słowach nadeszło to  upragnione dla wszystkich: 
„poloneza czas zacząć…”.                
Od siedmiu lat na balach w Przyszowicach króluje 
polonez Wojciecha Kilara z filmu Andrzeja Wajdy 
„Pan Tadeusz”. Po Sali przemyka  szmer sukien. 
Czerwone, czarne, złote i srebrne kreacje 
dziewcząt migotały wśród eleganckich  cd. na str. 13

 .

.
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Czwartkowe popołudnie 18 grudnia, za oknem 
zmierzch, w budynku gimnazjum wyjątkowy 
gwar. To finał projektu Tradycja Integruje 
Pokolenia realizowanego w ramach programu 
Działaj Lokalnie.                 
Nie mogłam nie przyjść, to przecież mój wnuk 
i wnuczka - taką odpowiedź usłyszeliśmy od 
jednego z naszych szacownych gości, seniorów 
rodzin i rodów, którzy z tradycyjną już życzli-
wością przyjęli nasze zaproszenia . Spotkanie to 
zaszczycili swoją obecnością również przed-
stawiciele środowiska lokalnego oraz władz 
gminy i oświaty.                          
Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna  
sumująca działania i inicjatywy podejmowane 
w ramach projektu. Warto przypomnieć, że 
wśród głównych założeń projektu znalazło się 
rozwijanie zainteresowań i wiedzy ucznia, 
utrwalanie tradycji i lokalnej obrzędowości. Zaś 
zdecydowanie najistotniejszym założeniem było 
kształtowanie międzypokoleniowej więzi.
Goście usłyszeli o licznych spotkaniach 
organizowanych przez szkołę, warsztatach 
twórczości ludowej i wyjazdach między innymi 
do Koszęcina, Zabrza czy Chorzowa, 
wspomniano również o takich uroczystościach  
jak Dzień latawca czy wieczornica poświęcona 
wybitnym osobowością naszego regionu. 
Prezentacja multimedialna była jedynie 
zapowiedzią właściwych popisów arty-
stycznych, które pokazały gimnazjalistów jako 
bardzo utalentowanych, świadomych swojej 
tradycji młodych ludzi. Stąd recytacje w gwarze 
śląskiej, tradycyjne już świąteczne Jasełka 
i humorystyczne popisy kabaretowe i wokalne.
Jak dobrze, że to robicie, sama przyjemność dla 
oczu i ucha  -  lepszego komplementu nie mo-
gliśmy oczekiwać od naszych gości. Wyjątkowe 
zainteresowanie wzbudził występ zespołu 
wokalno - tanecznego,  który występem na tej 
uroczystości zainaugurował swoją działalność 
w gimnazjum. Powstanie tego zespołu to efekt 
osobistego zaangażowania Pani Dyrektor  oraz 
członków Rady Rodziców. Nie zabrakło 
niespodzianek - miłym zaskoczeniem był dla 
wszystkich występ przedszkolnego zespołu 
Bajtle z Paniówek, jak też popis wokalny 
w wykonaniu Pana Eugeniusza Loski. 
Ten wieczór był wyjątkowy, bo wypełniony 
bożonarodzeniowym ciepłem, zapach choinek, 
żłobek, wigilijny stół i dobiegający zewsząd głos 
kolędników pożegnał wszystkich gości i mamy 
nadzieje, że magia tego wieczoru pozostanie 
w ich sercach na długo, magia wspólnoty 
Dziadków z wnukami , Rodziców z dziećmi 
i wszystkich, dla których tradycja jest ciągle 
żywa i ważna.                  
Realizacja projektu się zakończyła, przed 
gimnazjalistami kolejne wyzwania.        
Życzymy powodzenia.

.

.

.

.

/Gimnazjum nr 2 w Paniówkach/

garniturów chłopców.                    
Układy taneczne do poloneza i walca angielskiego 
wykonane zostały bezbłędnie przez trzecio-

klasistów. I nie ma się co dziwić, bo ćwiczone były 
od miesiąca pod bacznym okiem wytrwałych 
i cierpliwych instruktorek tańca klasycznego:  
Katarzyny Szolc i Anety Marek.                    
Potem niekończące się brawa, błyski fleszy 
i ciepły poczęstunek. Zebrani na widowni rodzice, 
znajomi i inni mieszkańcy Przyszowic rozeszli się                

.

 .

do domów, a młodzież wraz z nauczycielami 
bawiła się do końca w rytmie muzyki serwowanej 
przez Dj Łukasza.                   

Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom za 100% 
obecność na balu i doskonałą zabawę.
Rodzicom za organizację Balu Gimnazjalnego.
Dj Łukaszowi Widuchowi za wspaniałą oprawę 
muzyczną balu.                 
                                    

.

.

Uczniowie klas: III a i III b

Swoje mini turne rozpoczęli 4 stycznia br. od 
Koncertu Noworocznego w Teatrze Muzycznym 
w Gliwicach. Koncert odbył się pod patronatem 
Stowarzyszenia Muzycznego Mozart, a jego 
patronami medialnymi byli: Radio Plus, Nowiny 
Gliwickie i Telewizja Polska TVP3.
Koncert podzielony był na dwie części. Pierwszą 
wypełniły kolędy w języku polskim, angielskim, 
szwedzkim i niemieckim. 
W części drugiej publiczność wysłuchała m.in.: 
Mazurka op.7 nr 1 F. Chopina w wykonaniu 
Tomasza Marcola, Walca Es-dur op.posth. nr 17 

F. Chopina w wykonaniu Moniki Marek, Walca 
op.69 nr 5 F. Chopina, zagranego przez Martę 

,
Rożek. Kamil Korolczuk zaśpiewał Core ngrato 
Salvatore Cardillo.
Największą formą muzyczną zaprezentowaną 
przez artystów Studia Gama na scenie gliwickiego 
teatru był Koncert D-dur Jospha Haydna, zagrany 
przez Martę Rożek i Tomasza Marcola.
W dalszej części koncertu zaprezentowała się 
również Orkiestra Klawiszowa oraz liczni soliści 
wykonując znane utwory kompozytorów współ-
czesnych ( Polonez Wojciecha Kilara z filmu „Pan  

Tadeusz”) jak i klasyków minionych epok.
Publiczność nie szczędziła gorących braw 
wszystkim wykonawcom.

W dniu 11 stycznia Studio Gama koncertowało 
dwukrotnie. Muzycy zagrali w Gimnazjum im. 
Unii Europejskiej w Sośnicowicach. Występ ten 
odbył się w ramach 17 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
Po raz drugi tego samego dnia zagrali Koncert 
Noworoczny w Szkole Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Gierałtowicach. Na gierałtowickiej 

scenie zaprezentowała się Orkiestra Klawiszowa 
Stowarzyszenia Mozart oraz młodzi soliści. 
Wykonano utwory m.in. Mozarta, Chopina, L. Van 
Beethovena, Kilara, Czajkowskiego. Wykonawcy 
spotkali się z ciepłym przyjęciem widowni i nagro-
dzeni zostali  gorącymi brawami. 
Koncert dedykowany był dyrektorom i gronu pe-
dagogicznemu Szkoły Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka i Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach 
z okazji obchodów 75 lecia SP i 10 lecia 
Gimnazjum.   
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Uwaga!! Pierwsze zajęcia gratis!

Jeśli Twoim celem jest spalić tkankę tłuszczową,
wymodelować sylwetkę, wzmocnić mięśnie 
i ujędrnić ciało ... oraz zrelaksować się....
TO ZAJĘCIA ODPOWIEDNIE DLA CIEBIE!!!

 Zapraszamy na zajęcia w dniach:
Poniedziałek 
Środa

Wtorek 
Czwartek

Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 41
 (wejście od strony boiska szkolnego - aula) 

Szkoła Podstawowa w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44
 (wejście od strony gimnazjum - sala gimnastyczna) 

17.30 - 18.30

19.00 - 20.00

Kontakt: Klaudia Guzik, tel. 504 026 761

Pamiętaj o zmiennym obuwiu (obowiązkowo), ręczniku i wodzie mineralnej.

W niedzielę 1 lutego br. w Chudowie odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków LKS Gwiazda.                         .

   W zebraniu któremu przewodniczył Jan 
Smieszek (Członek Zarządu Śląskiego Woje-
wódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we w Katowicach ) wzięło udział 31 członków, 
co stanowi ponad 88 % stanu osobowego sto-
warzyszenia.                
Podczas walnego zebrania podsumowano ponad 
trzyletnią kadencję działalności zarządu klubu. 
Ustępujący Prezes Zarządu Jarosław Czapelka 
w swym wystąpieniu podkreślił iż w tym okresie 
zarząd doprowadził co uregulowań prawno- 
skarbowych w instytucjami publicznymi, 
podtrzymano kontynuację poprzednich ekip 
kierowniczych w kreowaniu rozwoju kultury fi-
zycznej i sportu poprzez podtrzymanie i prowa-
dzenie dwóch młodzieżowych grup sekcji piłki 
nożnej.                   
Wraz z grupą Odnowy Wsi w Chudowie oraz 
z młodzieżą z tego sołectwa w 2007 roku w ra-
mach piątej edycji programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności za 
pośrednictwem Lokalnej Organizacji Grantowej 
- Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałto-
wicach, utworzono na terenach gospodarstwa 
Grzegorza Kosti boisko do piłki plażowej, co 
zaowocowało rozwójem kolejnej dyscypliny 
sportowej klubu - młodzieżowej sekcji 
siatkówki.                 .
Skarbnik Zarządu Wiesław Paszek podkreślił, 
że na przełomie listopada 2008 roku i stycznia 
2009 roku LKS „GWIAZDA” Chudów został 
poddany kontroli merytorycznej i finansowej 
przez inspektora kontroli wewnętrznej Urzędu 
Gminy Gierałtowice. W wyniku kontroli nie 
s t w i e r d z o n o  n i e p r a w i d ł o w o ś c i .  
Członkowie klubu w stosownych uchwałach 
udzielili absolutorium Zarządowi klubu za rok 
2008, jak również za cały okres kadencji, czyli 
sierpień 2006 - styczeń 2008.                
Podczas walnego zebrania członkowie wybrali 
na kolejne trzy lata nowe organy statutowe klubu. 
W  s k ł a d  Z a r z ą d u  k l u b u  w e s z l i :
Z b i g n i e w  B o ro ń  -  P r e z e s  Z a r z ą d u
Mateusz Papkala - Wiceprezes Zarządu
R o m a n  G a b o r  -  S k a r b n i k  Z a r z ą d u
Stanisław Bałuszyński - Członek Zarządu
Kazimierz Omozik - Członek Zarządu
W skład Komisji  Rewizyjnej weszli :
Andrzej Płonka - Przewodniczący Komisji
Grzegorz Lazar  -  Członek Komisj i
Przemysław Marciniak - Członek Komisji.

.

.

.

Podstawowy moduł reklamowy
w kolorze czarno-białym

o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
(dokładnie taki jak ramka tego ogłoszenia)

kosztuje 100 zł brutto
za jednorazową edycję w WIEŚCIACH.

Zamawiając 3 moduły otrzymacie Państwo
rabat w wysokości 10 %

Więcej szczegółów w następnym wydaniu 
WIEŚCI oraz pod nr telefonów:

0 664 732 851 0 507 691 718

Dnia 16 i 19 lutego 2009 r. w hali MOSiR 
w Szczygłowicach odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Ziemskiego Szkół Gimnazjalnych 
w Piłce Koszykowej i Siatkowej Chłopców.             
Gminę Gierałtowice reprezentowała drużyna 
Gimnazjum nr 3 z Przyszowic, która wygrała 
eliminacje do turnieju na szczeblu gminnym. 
W zawodach startowało 7 drużyn reprezentu-
jących gimnazja z tereniu powiatu gliwickiego. 
W ich gronie nasi sportowcy wywalczyli 
II miejsca w piłce koszykowej jak i siatkowej, 
ulegając tylko drużynie Miejskiego Gimnazjum 
nr 2 z Knurowa. Zarówno koszykarze jak i sia-
tkarze do zawodów przygotowywali się pod okiem

 .

Katarzyny Szolc - nauczyciela kultury fizycznej 
z Przyszowic.
Zawodnikom i pani trener serdecznie gratuluje-
my sukcesu!
Skład drużyny w Piłce Koszykowej:
Tomasz Gołąb, Krzysztof Nocoń, Wojciech 
Biegusiewicz, Robert Sarkowicz, Łukasz 
Mandok, Wojciech Trojankowski, Michał Sabasz
Skład drużyny w Piłce Siatkowej:
Tomasz Gołąb, Krzysztof Nocoń, Wojciech 
Biegusiewicz, Robert Sarkowicz, Łukasz 
Mandok, Marcin Wiącek, Michał Sabasz, Jacek 
Procek, Patryk Milewski, Paweł Matula.

W turnieju wystartowało ponad 80 uczniów 
i absolwentów Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna 
FC LAMBDA w składzie: Monika Wilczek, 
Barbara Miczka, Magdalena Dudło, Alicja

Minkus, Małgorzata Widera, Agnieszka Bittniok.
Miejsce 2. zajęła drużyna SIN NOMBRE, a 3. NO 
NAME. 
W rywalizacji chłopców najlepsi okazali się 
zawodnicy FC Przyszowice, przed  (cd. na str 15.)
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drużyną ONKEL TEAM i zespołem PRZEPOLONYCH  
ZICHERONGÓW.                  
Gratulujemy sukcesów i oryginalnych nazw drużyn.
Zawody przygotowała i prowadziła Katarzyna Szolc - nau-
czyciel wychowania fizycznego w przyszowickim 

.
gimnazjum. Skład zwycięskiej drużyny męskiej - 
FC Przyszowice: Jacek Sobota, Wojciech Szewioła, Damian 
Leśniewski, Mateusz Przeliorz, Grzegorz Pilny, Paweł 
Skrzypczyk.                       .

9 marca br. (poniedziałek) godz. 14.00 - Gminny Turniej Gimnazjalny w Tenisie Stołowym. Drużyny 5-osobowe. 
27 kwietnia br. (poniedziałek) godz. 14.00 - Gminny Turniej Tańca. Każde gimnazjum reprezentować może dowolna ilość
solistów i zespołów.

Zawody rozegrano w hali sportowej przy Gimnazjum 
w Paniówkach. Do rywalizacji przystąpiły drużyny 
reprezentujące jednostki OSP z terenu powiatu gliwickiego, 
tarnogórskiego i strzeleckiego. Zawody obserwowali m.in.: 
Starosta Michał Nieszporek, wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, wójt gminy Wielowieś Ginter Skowronek, 
prezes Zarządu Powiatowego OSP Andrzej Frejno i ko-
mendant PSP w Gliwicach Marian Matejczyk. 
Drużyny dziewcząt i chłopców rywalizowały w 3 konku-
rencjach: 1. Bieg sztafetowy z przeszkodami (rów z wodą, 
płotek, tunel). 2. Bieg  sztafetowy (rzut wężem, łączenie lini 
gaśniczej) 3. Znajomość sprzętu oraz węzłów pożarniczych. 
Po podsumowaniu wszystkich czasów i punktów okazało się, 
że zawody wśród dziewcząt i chłopców wygrali reprezentanci 
jednostki OSP w Świbiu. Miejsce drugie przypadło młodym 
zawodnikom z Paniówek.  Szczegółowe wyniki przedsta-
wiamy poniżej.   

Foto: archiwum OSP w Paniówkach



Budynek w którym znajdował się będzie Ośrodek Zdrowia i Ośrodek 
Pomocy Społecznej stanie u zbiegu ulic Powstańców Śl. i Korfantego 
w Gierałtowicach. Termin ukończenia inwestycji zaplanowano na 30 
kwietnia 2010 roku.
Parter budynku przeznaczony zostanie na działalność Ośrodka Zdrowia. 
Centralną część tworzyć będzie przeszklony hall w którym znajdować się 
będzie rejestracja i poczekalnia dla dorosłych oraz wydzielona od niej 
poczekalnia dla dzieci. W części południowej mieścić się będą gabinety 
lekarskie. Piętro przeznaczone zostanie na działalność Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Do budynku prowadzić będą dwa wejścia po przeciwległych 
krańcach hallu. Obydwa poziomy będą w pełni dostępne dla osób 

2niepełnosprawnych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 838 m , 
3kubatura 4 025 m . Koszt budowy wraz z kosztami towarzyszącymi 

wyniesie ok. 4.5 mln zł.
Projekt wykonawczy budynku opracowany został na podstawie koncepcji 
architektonicznej autorstwa Barbary i Oskara Grąbczewskich. 
Przypominamy naszym czytelnikom, że to właśnie projekt tej pary 
architektów wygrał ogólnopolski konkurs architektoniczny ogłoszony 
przez gminę Gierałtowice. W przyszłości obok budynku Ośrodka Zdrowia 
powstanie budynek Gminnego Ośrodka Kultury również zaprojektowany 
przez Grąbczewskich.

Obiekt zlokalizowany przy ul. Gliwickiej w Paniówkach dzięki bogatemu 
i nowoczesnemu wyposażeniu  pełnił będzie wielorakie funkcje. 
Na większym z dwóch basenów o wymiarach 25 m x12,5 m i głębokości 
1,80 m możliwe będzie rozgrywanie zawodów sportowych rangi 
mistrzowskiej w związku z tym obiekt wyposażony zostanie w miejsca 
przeznaczone dla widowni. Basen mniejszy o wym. 12,5 m x 6 m i głębo-
kości 1,20 m może być wykorzystywany  m. in. do nauki pływania. 
Na terenie krytej pływalni znajdować się będzie również szereg urządzeń 
służących do rekreacji, rehabilitacji i celów leczniczych. Wśród nich znajdą 
się: cztery wanny do hydromasażu w tym dwie z solankami, grota solna, 
zjeżdżalnia, tunel wodny z biczami. Winda i przenośne podnośniki 
umożliwią korzystanie z wodnych atrakcji osobom niepełnosprawnym.
Na terenie obiektu funkcjonowała będzie również kawiarnia.
Warto podkreślić, że na basenie zainstalowane zostaną urządzenia do 
odzyskiwania energii cieplnej z ogrzewanej wody. 
   

   

                 .

Kupony konkursowe 
należy wycinać wzdłuż  
białej linii przerywanej. 
O terminie nadsyłania 
kuponów dowiedzą się 
Państwo w wakacyjnym  
wydaniu Wieści Gminy. 
Wśród czy te ln ików,  
k t ó r z y  z g r o m a d z ą  
wszystkie oryginalne 
kupony i prześlą je na 
adres Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach - Biuro 
Promocji z dopiskiem 
“Basen w Paniówkach” 
rozlosowane zostaną 
atrakcyjne nagrody.


