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Dokończenie na s. 2

Organizatorzy: Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Rada 
Sołecka Gierałtowic, KGW Gierałtowice, Kółko Rolnicze z Gierałtowic i parafia 
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach.

Patronat medialny:

   Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach i Rada Sołecka Gierałtowic zapraszają wszystkich 
rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców, myśliwych, 
gości oraz mieszkańców gminy na Dożynki Gminne, które odbędą 
się 2 września na placu przy ulicy Targowej w Gierałtowicach.

Program Dożynek 2012 
zamieszczamy na s. nr 2

    Atrakcyjnie zapowiada się część artystyczna programu obchodów 
Dożynek Gminnych. 2 września o godz. 20.30 na scenie przy ul. Targowej 
w Gierałtowicach wystąpi Lombard - jeden z najbardziej znanych polskich 
zespołów pop-rockowych.

W numerze m.in.:

Ruszyła piłkarska liga 

Dziękowali proboszczowi 

S. 12 i 11

S.2



2

Druk: CUD-DRUK 

Program 
Dożynek Gminnych 2012
14.00 - Uroczysta msza św. dziękczynna 
w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach. Po mszy przed kościołem 
utworzony zostanie korowód, który wraz 
z Orkiestrą Dętą przy OSP Przyszowice przema-
szeruje na plac przy ulicy Targowej.

15.30 - Oficjalne rozpoczęcie Dożynek. 
Uświetni je występ chóru Skowronek z Gierał-
towic pod dyrekcją Beaty Stawowy. Ogłoszone 
zostaną również wyniki konkursu na najpię-
kniejszą koronę dożynkową.

16.00 - Koncert Orkiestry Parafialnej ze Świbia.

18.00 - Koncert zespołu Just Relax - największe 
polskie i światowe przeboje.                  

20.30 - Wystąpi zespół LOMBARD - gwiazda 
wieczoru!

22.00 - Pokaz SZTUCZNYCH OGNI.

Dodatkowe atrakcje:
- obficie zaopatrzone stoiska gastronomiczne
- stoiska KGW z Gierałtowic i Chudowa
- stoisko Poczty Polskiej i Filatelistów             
- darmowe niespodzianki dla dzieci m.in.: malo-
wanie buzi, zajęcia plastyczne, dmuchany zamek

.
.

.

.

Cd. ze s. nr 1

    Lombard należy do grona najważniejszych 
zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. 
Powstał w 1981 roku w Poznaniu. Nagrał 
20 płyt, w tym „Śmierć dyskotece”, która osią-
gnęła status Złotej Płyty za 400 000 sprzedanych 
egzemplarzy - dziś wynik nieosiągalny. Na 
każdej znajdują się dobrze znane i lubiane 
utwory. „Przeżyj to sam” i „Szklana pogoda” 
zaliczane są do największych przebojów polskiej 
muzyki pop-rockowej wszechczasów. Nie tylko 
fani Lombardu pamiętają z pewnością takie hity 
jak: „Nasz ostatni taniec”, „Śmierć dyskotece”, 
„Adriatyk ocean gorący”, „Kto mi zapłaci za 
łzy”, „Gołębi puch”, „Kryształowa”, „Deja'vu”. 
W dorobku zespołu znajduje się również wielo-
krotnie nagradzane DVD zatytułowane: 
„Lombard w hołdzie Solidarności  - drogi do 
wolności”, którego premiera odbyła się 13 grud-
nia 2008 roku we Wrocławiu.
    Zespół zagrał tysiące koncertów w Polsce 
i dla Polonii na całym świecie, gromadząc na 
nich rzesze publiczności. W swojej historii 
Lombard istniał w około 30 różnych składach. 
Niezmiennym liderem zespołu jest Grzegorz 
Stróżniak, wokalista grający na instrumentach 
klawiszowych, kompozytor wszystkich hitów 
Lombardu. To on nadaje zespołowi charakte-
rystyczne brzmienie łączące gitarowe rockowe 
granie z dźwiękami instrumentów klawiszo-
wych. Od 1999 roku towarzyszy mu niezwykle 
charyzmatyczna wokalistka Marta Cugier. 
W 2011 roku Lombard obchodził 30-lecie 
powstania. W 2012 roku ukazała się kolejna płyta 
zespołu pt. „ Lombard Show Time”. 
LOMBARD od 5 lat występuje w składzie: 
Marta Cugier - wokal, Grzegorz Stróżniak -  
wokal, instrumenty klawiszowe, Daniel GOLA 
Patalas - gitara, Michal GUMA Kwapisz - bas, 
Mirosław Kamiński - perkusja. 
   Jak legendarny zespół brzmi na żywo? 
O tym możemy się przekonać już niebawem, 
2 września, podczas koncertu, który uświetni 
obchody Dożynek Gminy Gierałtowice. Począ-
tek o 20.30. Organizatorzy serdecznie zapra-
szają. Wstęp wolny.

/Źródło: LOMBARD, opr. J.M./

    29 lipca w trakcie nabożeństwa odprawionego 
w kościele w Gierałtowicach, dziekan dekanatu 
knurowskiego, ks. Janusz Kwapiszewski, po-
żegnał odchodzącego na emeryturę ks. proboszcza 
Mariana Kasperczyka, a jednocześnie powitał 
i przedstawił nowego proboszcza Gierałtowic 
ks. Marka Sówkę. 

Przed objęciem probostwa w Gie-
rałtowicach ks. Marek Sówka 
w latach 2009-2012 pełnił posługę 
kapłańską w parafii pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Bu-
kowie.

Ks. proboszcz Marek Sówka

    13 sierpnia br. w kościele pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach żegnano prze-
chodzącego na emeryturę długoletniego probo-
szcza parafii, ks. Mariana Kasperczyka. 
   Proboszcz Kasperczyk (obecnie już ksiądz 
senior) jest kapłanem powszechnie lubianym 
i szanowanym, toteż w trakcie pożegnalnej mszy 
św. odprawionej w Jego intencji kościół wypeł-
niony był po brzegi. Za wspólnie spędzone 27 lat 
dziękowali mu wdzięczni parafianie. W ich gronie 
znalazły się osoby pełniące ważne funkcje w gmi-
nie i sołectwie: wójt gminy Joachim Bargiel, sołtys 
Gierałtowic Gerda Czapelka, radni gminy, przed-
stawiciele szkół, klubów sportowych i niemal 
wszystkich organizacji działających w Gierałto-
wicach - wiele z nich wystawiło swoje poczty 
sztandarowe. Nie zabrakło i myśliwych z pocztami 
sztandarowymi, którzy przyjechali do Gierałtowic 
pożegnać swojego kapelana, księdza Marianka, 
jak mówią między sobą o proboszczu Kasper-
czyku.
    Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył 
ksiądz senior Marian Kasperczyk. Koncelebro-
wali: nowy proboszcz Gierałtowic ks. Marek 
Sówka i ks. wikary Leszek Flis. Do mszy służyło 
ponad dwudziestu ministrantów. Większość z nich 
to wychowankowie ks. proboszcza. Są już ludźmi 
dorosłymi, założyli swoje rodziny, a komże zakła-
dają tylko na specjalne okazje.
Całości bogatej oprawy nabożeństwa dopełnił 
występ chóru Skowronek z Gierałtowic pod batutą 
Karoliny Stawowy. 
    Na zakończenie mszy św. ks. senior Marian 
Kasperczyk otrzymał kwiaty i słowa podzięko-
wania m.in. od wójta gminy Joachima Bargiela 

    Ks. Marian Kasperczyk urodził się 14 października 
1946 roku w Mikołowie. Po ukończeniu miejscowego 
liceum i zdaniu matury (w roku 1964) rozpoczął studia 
teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kra-
kowie. Ukończył je w roku 1972, otrzymując 30 marca  
święcenia kapłańskie.
    Do Gierałtowic przybył w roku 1986, pełniąc funkcję 
wikariusza, a następnie administratora. W roku 1987 
otrzymał nominację na proboszcza gierałtowickiej parafii.
   Parafia w Gierałtowicach zawdzięcza mu m.in.: prze-
prowadzenie generalnego remontu kościoła, wykonanie 
nowego wystroju prezbiterium, wybudowanie kaplicy po-
grzebowej i nowego probostwa.
Ks. proboszcz Kasperczyk, oprócz posługi kapłańskiej 
w parafii gierałtowickiej, pełnił jednocześnie funkcję kape-
lana myśliwych.  

/J.M./

Poczty sztandarowe przed mszą św. w intencji 
ks. proboszcza seniora Mariana Kasperczyka

oraz Natalii Madeji - przedstawicielki wspólnoty 
parafialnej i młodzieży szkolnej. Zarówno ksiądz 
senior jak i parafianie obiecali sobie, że ich kon-
takty nie wygasną i że będą się wzajemnie 
odwiedzać.
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   W związku z wejściem w życie nowej ustawy 
Kodeks Wyborczy zaistniała konieczność po-
działu gminy Gierałtowice na jednomandatowe 
okręgi wyborcze. 
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie zo-
stanie poddany w sierpniu społecznej konsul-
tacji, poprzez zamieszczenie go w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałto-
wice. Adres strony internetowej UG Gierałto-
wice: www.gieraltowice.pl

/Informacja: Biuro Rady Gminy/

Informacja: Biuro Rady Gminy, opr. J.M.

    Obrady XXI Sesji Rady Gminy Gierałtowice 
odbyły się 26 czerwca w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. 
Przewodniczył im Marek Błaszczyk - przewo-
dniczący Rady Gminy.
    W trakcie sesji radni rozpatrzyli 6 projektów 
nowych uchwał, podejmując z nich jedynie 5. 
Rada Gminy nie podjęła uchwały dotyczącej za-
twierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, 
stosunkiem głosów: 1 - za przyjęciem uchwały, 
6 - przeciw i 6 głosów wstrzymujących się.
    Pozostałe uchwały radni rozpatrzyli i podjęli 
jednogłośnie, bądź zdecydowaną większością 
głosów. Dwie pierwsze dotyczyły wyboru laure-
atów prestiżowego wyróżnienia: „Zasłużony dla 
Gminy Gierałtowice”. Zgodnie z regulaminem 
kandydaci do wyróżnienia zostali wybrani 
spośród wszystkich zgłoszonych przez Kapitułę, 
której przewodniczyła Agnieszka Czapelka - 

wiceprzewodnicząca RG. Nad przebiegiem 
głosowania w trakcie sesji czuwała komisja 
skrótacyjna, kierowana przez Grażynę Malec. 
W kategorii osób fizycznych laureatami wy-
różnienia zostali: Joachim Bargiel, Maria 
Brosz, Monika Organiściok i Edward Jan 
Pyka. W kategorii osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych laureatami zostali: Koło 
Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic, Ludowy 
Klub Sportowy Jedność 32 z Przyszowic 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny z Paniówek. 
Wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie pla-
nowanej uroczystej sesji Rady Gminy.
    Kolejne uchwały podjęte przez RG dotyczyły 
m.in.: A) wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu PGK 
Sp. z o.o. w Przyszowicach, na lata 2012-2018. 
B) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką.

    XXII sesja RG odbyła się 9 sierpnia br. w 
budynku ZSP w Przyszowicach. Obradami 
kierował Marek Błaszczyk - przewodniczący 
RG Gierałtowice. 
    Jednymi z istotniejszych punktów porządku 
obrad były informacje z działalności komisji 
stałych RG w okresie międzysesyjnym.            
Eugeniusz Kurpas - przewodniczący Komisji 
Górnictwa, poinformował m.in. o wynikach 
dwóch wizji w terenie, jakie komisja prze-
prowadziła 5 lipca i 2 sierpnia na terenach szkód 
górniczych w Przyszowicach i Paniówkach. 
Wizyty w terenie z udziałem przedstawicieli 
kopalni miały dać odpowiedź na temat aktu-
alnego stanu prac dotyczących likwidacji zagro-
żenia powodziowego w sołectwach Przyszowice 
i Paniówki. Szczegółowe wnioski na ten temat 
zostały przedstawione w trakcie sesji. 
    Sprawozdania z prac w okresie między-
sesyjnym przedstawili również: Grażyna Malec 
- przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty 
i Zdrowia, Krzysztof Wiaterek - przew. Komisji 
Samorządu, Przestrzegania Prawa i utrzymania 
Porządku oraz Paweł Hirsz - przew. Komisji 
Budżetu i Planowania.  
    W dalszej części obrad radni rozpatrzyli i pod-

.

jęli szereg uchwał, m.in. w sprawach: A) zmiany 
uchwał: Nr XV/121/11 i Nr XV/122/11 RG 
dotyczących: Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028 oraz 
zmiany budżetu gminy Gierałtowice na rok 2012. 
B) udzielenia przez gminę Gierałtowice boni-
fikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. C) zmiany uchwały Nr 
XX/154/2012 RG dotyczącej określenia przy-
stanków komunikacyjnych oraz warunków i za-
sad korzystania z nich. D) zatwierdzenia projektu 
systemowego pt. „EDU-raj dla dzieci z Gminy 
Gierałtowice”. E) zgody na obciążenie nieru-
chomości hipoteką. Ostatnia z wymienionych 
uchwał umożliwia obciążenie hipoteką 3 działek 
gminnych, na których znajdują się m.in.: Pałac 
w Przyszowicach i Ośrodek Zdrowia w Gierał-
towicach. Hipoteka ustanowiona na tych obiek-
tach umożliwi zaciągnięcie przez PGK sp. z o.o. 
w Przyszowicach pożyczki w wysokości 13 460 
606 zł na budowę tzw. kanałów bocznych w po-
wstającej na terenie gminy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Pożyczka jest konieczna w związku 
z tym, że na budowę kanałów gmina nie otrzyma 
dofinansowania. 

XXI sesja RG 

XXII sesja RG 

Kiedy płacimy podatek od budowli?
Podatek od budowli, płacony w ramach podatku od nieruchomości, pobierany jest tylko od przedsiębiorców.

    Ośmiu nauczycieli z placówek oświatowych 
działających na terenie gminy Gierałtowice 
otrzymało tytuł nauczyciela mianowanego. 
Warunkiem awansu na wyższy stopień zawo-
dowy było zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, 
który odbył się 6 lipca br. 
    Przez egzamin pomyślnie przebrnęli: Anna 
Welke-Beker ze Szkoły Podstawowej im. Wi-
tolda Budryka w Chudowie, Beata Stawowy, 
Barbara Świderska i Marcin Grzegorzyca 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałto-
wicach, Agnieszka Serwatka i Ewa Zmarzły 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniów-
kach oraz Agnieszka Szolc i Aneta Marek 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przy-
szowicach.  

    8 sierpnia br. liczba ludności naszej gminy 
przekroczyła granicę 11 tysięcy mieszkańców - 
podaje Mirosław Marcol - kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Gminy Gierałtowice. W tym 
dniu USC zameldował na pobyt stały siedmiu 
nowych mieszkańców, w tym dwójkę nowo-
rodków. Dane USC z 15 sierpnia br. wykazują 
już 11 010 mieszkańców gminy.
    Wzrost populacji, to głównie zasługa wzmo-
żonego osadnictwa na terenach gminy, choć 
znaczący jest również przyrost naturalny. 
Od początku roku w gminie urodziło się już 
ponad 80 dzieci.

    W związku z licznymi wątpliwościami poda-
tników co do tego co jest budowlą o którą pyta 
organ podatkowy i kiedy należy płacić od niej 
podatek, Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
UG Gierałtowice ma nadzieję w niniejszej 
informacji wyjaśnić to pojęcie co najmniej 
w stopniu podstawowym. 
    Ze względu na skomplikowanie tematu należy 
podkreślić, iż problem opodatkowania budowli 
dotyczy tylko podatników, którzy prowadzą 
działalność gospodarczą. 
   Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych sta-
nowi, że budowlą jest obiekt budowlany nie 
będący budynkiem lub obiektem małej archite-
ktury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 
Nie sposób wymienić wszystkich obiektów, które 
stanowią budowle podlegające opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości, również dlatego, że 

prawo budowlane do którego odsyła ustawa poda-
tkowa wymienia jedynie przykłady obiektów bu-
dowlanych stanowiących budowle.           
Klasycznymi przykładami budowli, które można 
zlokalizować na terenie Gminy Gierałtowice  są : 
drogi, sieci techniczne, wolnostojące maszty ante-
nowe, wolnostojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod śmietniki,  sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, tymczasowe obiekty budowlane 
takie jak: kioski uliczne, pokrycia namiotowe, 
obiekty kontenerowe.
Warto wskazać, że w przypadku tablic rekla-
mowych umieszczonych na gruntach prywatnych 
podatnikiem jest właściciel lub posiadacz samo-
istny nieruchomości, a nie właściciel tablic. 
Natomiast w przypadku obiektów kontenerowych 

 .

nietrwale związanych z gruntem podatnikiem jest 
właściciel obiektów, a nie właściciel gruntów na 
których posadowiony jest obiekt kontenerowy.
Decydujące znaczenie ma związanie z gruntem, 
gdyż podatnikiem jest właściciel gruntu 
i wszystkich jego części składowych. Jeżeli jakiś 
obiekt nie jest częścią składową gruntu to poda-
tnikiem jest jego właściciel a nie właściciel gruntu.
    Z doświadczenia pracowników Referatu Po-
datków wynika, że wątpliwości budzi u poda-
tników opodatkowanie placów postojowych jako 
budowli. Plac postojowy będzie wtedy podlegał 
opodatkowaniu jako budowla, kiedy będzie w po-
siadaniu przedsiębiorcy i na jego wykonanie 
(utwardzenie, wybrukowanie itp.) przedsiębiorca 
poniósł nakłady finansowe.
    Jak już wyżej wspomniano budowle lub ich 
części podlegają opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości tylko, gdy są Dokończenie na s. 4
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    Pierwsze firmy w parku biznesowo-przemysłowym przy ul. Granicznej 
(na granicy Gierałtowic i Przyszowic) już rozpoczęły swoją działalność. 
Od maja br. działa tam największy dotychczasowy inwestor - BIMs PLUS, 
w lipcu pracę rozpoczęła firma Export Import E.M. Dobrzyński, która do 
gminy Gierałtowice przeniosła się z Gliwic, a we wrześniu swój nowy zakład 
otworzy KSB Pompy i Armatura - światowy lider produkcji pomp, armatury 
i systemów sterowania. 

    Tempo powstania i zagospodarowania obie-
któw jest imponujące - od wmurowania kamieni 
węgielnych (28 września 2011 r.) upłynął niecały 
rok, a dwie pierwsze firmy już pracują.

    - BIMs PLUS pod swoje obiekty 
wykorzystał około 1/3 posia-
danych w parku terenów - mówi 
Sławomir Piątkowski - szef 
Centralnego Działu Sprzedaży 
BIMs PLUS, firmy handlowej, 

zaopatrującej branże instalacji grzewczych oraz 
sanitarnych. -  Wraz z rozwojem firmy będziemy 
stawiać kolejne hale magazynowe. W parku 
mieszczącym się na terenie gminy Gierałtowice 
wybudowaliśmy nasze Centrum Logistyczne. 
Obsługuje ono 13 oddziałów rozmieszczonych na 
terenie całego województwa śląskiego. Do nas 
trafia towar bezpośrednio od producenta, a stąd

rozwozimy go po naszych oddziałach. - objaśnia 
Sławomir Piątkowski.
    Centrum Logistyczne BIMs to nie tylko 
magazyny pełne kotłów grzewczych, rur insta-
lacyjnych czy armatury i ceramiki sanitarnej. 
Znajdują się tu również sale szkoleniowe 
w których pracownicy firm instalacyjnych, 
współpracujących z BIMs, uczą się prawi-
dłowego montażu kotłów grzewczych, zgodnie 
z wymogami producenta. BIMs myśli również 
o klientach indywidualnych. Dla nich to właśnie 
urządza wystawę z aranżacjami łazienek, którą 
można będzie zwiedzać na terenie zakładu od 
września br.
    Obecnie firma zatrudnia w zakładzie na terenie 
gminy Gierałtowice 80 osób. 10% stanowią mie-
szkańcy naszej gminy. 

związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, tzn. są w posiadaniu przedsiębiorcy lub 
innego podmiotu prowadzącego działalność go-
spodarczą. 
    Podstawę opodatkowania budowli stanowi ich 
wartość, będąca podstawą obliczania amortyzacji 
na 1 stycznia roku podatkowego następującego po 
roku w którym zakończono budowę budowli lub 
rozpoczęto jej użytkowanie. Jeżeli podatnik nie 
dokonuje odpisów amortyzacyjnych, mówiąc 
w sposób uproszczony koszty poniesione na 
wybudowanie budowli zalicza do kosztów bie-
żących prowadzenia działalności gospodarczej, 
wtedy podstawę opodatkowania stanowi wartość 
rynkowa budowli określona przez podatnika na 
dzień powstania obowiązku podatkowego (będzie 
to 1 stycznia roku podatkowego następującego po 
roku w którym zakończono budowę budowli lub

rozpoczęto jej użytkowanie lub 1 dzień miesiąca 
następującego po miesiącu w którym podatnik 
nabył budowlę). Gdyby natomiast budowla taka 
(lub jej część), została ulepszona lub zgodnie 
z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła 
aktualizacja wyceny tego środka trwałego - pod-
stawę opodatkowania stanowi jej wartość ryn-
kowa ustalona na dzień 1 stycznia roku poda-
tkowego następującego po roku, w którym 
dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny 
środków trwałych. 
    Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie 
definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem war-
tości rynkowej. Definicja ta pojawia się jednak 
w innych ustawach podatkowych, które wskazują, 
że wartość rynkową rzeczy określa się na pod-
stawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie 
rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu 
i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami mają-
tkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania 
obowiązku podatkowego. Próbując więc po-
nownie dokonać uproszczenia - wartość rynkowa 
jest to wartość za którą można obiekt wybudować 
lub nabyć na rynku.
Podstawowymi aktami prawnymi na podstawie 
których powstała niniejsza informacja są: ustawa 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz.613 z późn. 
zm.) oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623 
z późniejszymi  zmianami).
    W indywidualnych przypadkach pomocą w roz-
strzyganiu wątpliwości służą pracownicy Referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych UG  Gierałtowice.

Hale BIMs od zewnątrz i wewnątrz

Tekst i foto: J. Miszczyk

Dokończenie ze strony nr 3

/Tekst: Referat Podatków i Opłat UG Gierałtowice/

Kiedy płacimy podatek od budowli?
/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/
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     Utrudnienia komunikacyjne na trasie Przyszo-
wice - Makoszowy potrwają co najmniej do 
końca września br., tj. do chwili oddania do 
użytku nowego mostu drogowego na Kłodnicy. 
Taki termin ukończenia budowy mostu podały 
służby KWK Sośnica-Makoszowy monitorujące 
przebieg inwestycji, choć zaznaczają, że: - trzeba 
wziąć pod uwagę możliwy poślizg w terminie 
ukończenia ok. 1 miesiąca. Jednak na chwilę 
obecną wykonawca (konsorcjum firm: PW 
BANIMEX sp. z o.o. z Będzina oraz MOSTMAR 
S.A. z Pietrzykowic - red.) deklaruje, że most 
będzie gotowy z końcem września. -
    Póki co, przeprawa przez Kłodnicę w tym 
miejscu możliwa jest tylko dla pieszych, którzy 
pokonują rzekę po starym moście składanym. 
Fakt ten wykorzystało WPK i nie zawiesiło 
kursów autobusów przebiegających tą trasą, - 
m.in. popularnej linii 47 z Zabrza do Szczy-
głowic. Teraz podróżuje się z przesiadką: z przy-
stanku Zabrze-Goethego dojazd do mostu, 
przejście na drugą stronę rzeki, gdzie po stronie 
Przyszowic czeka już kolejny autobus linii 47, 
który zawozi pasażerów do Szczygłowic przez 
Gierałtowice. Podobnie kurs wygląda w drugą 
stronę.

   Budowany most przystosowany będzie do 
przenoszenia ewentualnych wpływów eksplo-
atacji górniczej. Będą mogły poruszać się po nim 
pojazdy o masie dopuszczalnej do 50 ton. Prze-
budowuje się również dojazdy do mostu na 
odcinakach: 280 m po stronie Zabrza i 220 m 
po stronie Przyszowic.
   Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki 
podpisaniu ugody pomiędzy KW SA Oddział 
KWK Sośnica-Makoszowy, a miastem Zabrze, 
które jest zarządcą mostu i prowadzącej do niego 
drogi. Większość wydatków związanych z bu-
dową pokrywa kopalnia.

Przez Kłodnicę - pieszo
co najmniej do końca września

47 czeka na pasażerów zza rzeki

    28 czerwca w gminnym magistracie odbyło się uroczyste wręczenie 
Stypendiów Wójta Gminy Gierałtowice - dorocznych nagród przyznawanych 
uczniom m.in. za wybitne osiągnięcia w nauce, olimpiadach przedmiotowych, 
sporcie i sztuce. 

    46 wyróżnionych uczniów odebrało swoją 
nagrodę z rąk wójta gminy Joachima Bargiela. 
Najliczniejsza grupę stypendystów stanowią 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gierałtowicach. W ich gronie znaleźli się: 
Katarzyna Adamczyk, Katarzyna Durczyńska, 
Marcin Matera, Joanna Wiaterek, Dawid 
Brzózka, Daria Dudzińska, Anna Dyka, Piotr 
Gieniusz, Jagoda Kachel, Nikola Kaletka, 
Karolina Kowalik, Emilia Mandalka, Wiktoria 
Mól, Wiktoria Ofiara, Agata Stawarska, Dawid 
Tomiczek, Jakub Wiaterek, Nina Wochnik i Szy-
mon Zubek. 
    Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przy-
szowicach stypendia otrzymali: Agata Białecka, 
Anna Paśdzior, Marta Błaszczyk, Wiktoria 
Bartocha, Anna Boniek, Julia Donawagis, 

Monika Skrobol, Robert Nawrat, Oliwia Rusin, 
Tomasz Marcol oraz Monika Szczeponik. 
   Z grona uczniów Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Paniówkach stypendium odebrali: 
Krzysztof Mijacz, Wojciech Bartoszek, Natalia 
Janota, Patrycja Domin, Martyna Herisz, Piotr 
Musioł, Wiktor Mryka i Piotr Czerwiński.
    Z rekomendacji radnych gminy stypendia 
wójta otrzymali również: Paweł Promny - uczeń 
VIII LO w Katowicach i Agnieszka Lauterbach - 
uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk 
Pięknych w Zabrzu. Obydwoje są mieszkańcami 
Przyszowic i absolwentami miejscowej szkoły. 
Paweł jest laureatem międzynarodowych kon-
kursów przedmiotowych, Agnieszka może po-
szczycić się znaczącym dorobkiem plastycznym. 

Źródło: Ref. Edukacji i Zdrowia UG, opr. J.M.

IV Gminny Konkurs Gwarowy
    Profesor Jan Miodek pytany o gwarę śląską 
zwykł mówić: - Gwarę śląską należy uznać 
za jedną z najbardziej archaicznych gwar 
polskich. Można nawet powiedzieć, że jest to 
najbardziej polska gwara spośród wszystkich 
polskich gwar, a uporczywe trzymanie się gwary 
umożliwiło Ślązakom, mimo ciężkiego położenia, 
zachowanie swego rodzimego języka. Gwara to 
nie tylko słowa, to składnia, intonacja, ale przede 
wszystkim „chynć do godania”. - 

I tę chęć udowodnili uczniowie naszej 
gminy, którzy wzięli udział w IV Gminnym 
Konkursie Gwarowym pt.: „Z niczego nie ma 
nic”, zorganizowanym 31 maja przez Stowa-
rzyszenie „Lepsza Przyszłość” i uczniów 
Gimnazjum w Gierałtowicach. Konkurs odbył

się w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum. Bardzo wysoki po-
ziom występujących doceniło jury w składzie:  
Lidia Pietrowska, Urszula Kopernik-Mikołaj 
i Joanna Bartoszek. Po długich i pracowitych 
obradach jury przyznało następujące miejsca:
Szkoła podstawowa:
I  - Aleksandra Szołtysek i Wiktoria Golec
II  - Dawid Zubek, III - Karol Musioł
Gimnazjum:
I  - Agnieszka Paszek, II  -  Daria Woźnica
III  - Aleksandra Spyra
   Gościem specjalnym konkursu był Marek 
Szołtysek, gierałtowiczanin z pochodzenia, autor 
wielu książek napisanych po śląsku, tra-
ktujących o śląskich korzeniach i tradycjach.

Tekst: ZSP w Gierałtowicach

Źródło: KWK Sośnica-Makoszowy, opr. J. Miszczyk

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł brutto!!!

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.   

    W ostatnim czasie do Komisariatu Policji 
w Knurowie zgłaszają się przedsiębiorcy 
przedkładający dokumenty wzywające do 
zapłaty kwoty 110 zł, jako opłaty reje-
stracyjnej za wpis do Krajowego Rejestru 
Informacji o Przedsiębiorstwach z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a/1.
    Komendant Komisariatu Policji w Knurowie 
przestrzega: - Pod żadnym pozorem nie należy 
dokonywać wpłat na konto Krajowego Rejestru 
Informacji o Przedsiębiorstwach. Podmiot ten 
jest podmiotem prywatnym, mimo, że powołuje 
się na rejestry Ministerstwa Gospodarki. Należy 
zauważyć, że w dolnej części dokumentu wzy-
wającego do zapłaty, drobnym drukiem na-
pisana jest informacja świadcząca, iż jest to 
oferta handlowa w myśl przepisów kodeksu 
cywilnego, co oznacza, że wyżej wymieniony 
podmiot oferuje usługę do sprzedaży. 
Nadmienić należy, że legalne informacje 
o przedsiębiorcach znajdują się na stronie 
internetowej: www/firma.gov.pl i jest to strona 
rzadowa. Strony rządowe rozpoznajemy po 
skrócie gov.

Podinspektor mgr Maciej Kawa
Komendant Komisariatu Policji w Knurowie

Skan dokumentu wzywającego do zapłaty
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    Choć w tym roku impreza nie była tak 
okazała, jak w latach poprzednich, to atrakcji 
jednak nie zabrakło. Do największych należały 
wspaniała pogoda sprzyjająca relaksowi na 
łonie natury i bitwa o zamek, w której na 
przeciw siebie stanęli: załoga chudowskiej wa-
rowni i zbuntowani poddani pana na zamku. 
W inscenizacji potyczki udział wzięli pasjonaci 
z bractw rycerskich wielu miast Polski, m.in.: 
Krakowa, Łodzi, Świętochłowic i Zabrza. Moc-
nym akcentem starcia był pokaz artyleryjski. 
Wystrzały prochu z bombardy i hakownic zro-
biły na publiczności olbrzymie wrażenie.        
    Zwolennicy walk rycerskich mogli również 
zobaczyć w akcji serbską grupę Svibor, której 
członkowie demonstrowali metody treningu 
i walki dawnych wojów z Bałkanów. Nie zabra-
kło i innych pokazów sprawności i siły fizycznej 
w wykonaniu: zapaśników, rycerzy i łuczników.
    Jarmark nie byłby jarmarkiem, gdyby nie 
kramy kupieckie i rzemieślnicze. Tych na chu-  

dowskiej imprezie przybywa z roku na rok. 
Na szczęście wśród wielu nastawionych wy-
łącznie na komercję były i takie przy których 
zwiedzający mogli obserwować warsztat śre-
dniowiecznych rzemieślników, a nawet spró-
bować swoich sił na przykład przy wybijaniu  
monet, czy wypłukiwaniu złota z piasku. 
    Każdy z gości jarmarku z pewnością mógł 
znaleźć coś dla siebie, a wieczorem dla 
wszystkich organizatorzy (Fundacja Zamek 
Chudów) przygotowali pokaz sztucznych ogni.

    18 i 19 sierpnia na zamku w Chu-
dowie odbył się XIII Jarmark 
Średniowieczny - impreza plenerowa, 
której celem jest odtwarzanie realiów 
życia z minionych wieków, ku nauce 
i rozrywce gości jarmarku.  

    Powoli dobiega końca Pałacowe Lato Mu-
zyczne. 26 sierpnia na Dziedzińcu Maryjnym 
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowi-
cach z koncertem „Muzyczny Wiedeń” wystąpi 
zespół muzyczny pod kierunkiem Czesława 
Płaczka. 
    Zespół zaprezentuje najpiękniejsze arie i du-
ety operetkowe. Początek koncertu o godzinie 
20.00. Biletami wstępu są sprzedawane przed 
koncertem cegiełki. 
    Cykl Pałacowe Lato Muzyczne trwa od lipca 
do września br. Jego organizatorem jest Zespół 
Pałacowo-Parkowy Pławniowice. Projekt dofi-
nansowano ze środków budżetu Powiatu 
Gliwickiego oraz Gminy Rudziniec. Patronat 
honorowy nad Pałacowym Latem Muzycznym 
sprawują biskup gliwicki Jan Kopiec oraz 
starosta Michał Nieszporek.  

Wakacje z futbolówką

W dniach 13-19.08.2012 r. młodzi zawodnicy LKS "35" Gierałtowice wzięli udział 
w obozie piłkarskim, który odbył się w miejscowości Burzenin. Poza boiskiem do piłki 
nożnej zawodnicy mieli do dyspozycji wiele atrakcji. W tym roku razem z drużyną 
z Gierałtowic do Burzenina wybrały się zespoły Jedności 32 Przyszowice oraz Szombierek 
B y t o m .                                       .

Foto: Romana Gozdek

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Andrzej Sośnierz - Prezes Fundacji Zamek Chudów
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    Nakładem Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach ukazało się pierwsze wydanie książki 
pt.: „PRZYSZOWICE PIÓREM I OBRAZEM”. 
Autorzy dzieła, Krystyna Grodoń i Edward 
J. Pyka, na 320 stronach opisali i zilustrowali 
historię Przyszowic.
    Bogactwo fotografii, rycin i kopii dokumentów 
historycznych umieszczonych w książce-
albumie, a także znakomity warsztat pisarski pary 
autorów i staranność wydawnicza zachęcają do 
lektury. Atutem tej monografii jest również duży 
format (A4) i twarda oprawa.

    Wszystkich zainteresowanych książką infor-
mujemy, że jest ona już do nabycia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, przy ulicy 
Korfantego 7.  

Przyszowice piórem
i obrazem

    Na okres wakacji przygotowaliśmy codzienne 
zajęcia dla dzieci i młodzieży we wszystkich 
naszych świetlicach na terenie gminy - mówi 
Justyna Witkowska - odpo-
wiedzialna za edukację kul-
turalną i organizację imprez 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach - Posta-
raliśmy się, aby zajęcia były 
różnorodne i umożliwiały inte-
grację w gronie rówieśników. W tym roku posta-
wiliśmy na zajęcia ruchowe i sportowe. Warsztaty 
terenowe, a także treningi piłki nożnej na boisku 
LKS w Gierałtowicach, pod okiem trenera To-
masza Machy, dostarczyły naszym podopiecznym 
sporej dawki ruchu. Nie zabrakło też typowych 
zajęć świetlicowych: plastycznych, technicznych, 
muzycznych. Wychowawcy potrafili kreatywnie 
i ciekawie wykorzystać czas spędzony w świe-
tlicach. Obecnie przychodzi do nas więcej dzieci 
niż w trakcie roku szkolnego, co świadczy, że 
nasza praca jest rzeczywiście potrzebna.
GOK  przygotował również wycieczki wakacyjne. 
W tym roku dzieci zwiedzały pałac w Pszczynie, 
skansen wsi pszczyńskiej oraz rezerwat żubrów. 
Były również w ogrodzie botanicznym w Miko-
łowie, a także w Dream Parku w Ochabach. 
Na ostatniej z wycieczek zwiedzały Ośrodek Re-
gionalny Telewizji Polskiej w Katowicach.
    Dzieci potrzebują dużo ruchu i ciekawych 
wyzwań i to właśnie proponował GOK w czasie 
wakacji. Od września zapraszam, nie tylko dzieci, 
na zajęcia popołudniowe. Każdy znajdzie u na 
nas coś dla siebie. - 

Wakacyjne projekty świetlic 
w Chudowie i Przyszowicach

    Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury z pa-
rafią pw. NMP Królowej Aniołów w Chudowie 
i Klubem Abstynentów „Stokrotka” z Gierał-
towic stworzyła dzieciom z Chudowa i Przyszo-
wic możliwość uczestniczenia w projekcie 
pt. „Pożyteczne wakacje”, który finansowała 
Fundacja Wspomagania Wsi. 
    Dzieci ze świetlicy w Chudowie odnowiły 
w ramach projektu krzyż stojący przy drodze na 
Brzezinę, posadziły przy nim nowe rośliny i upo-
rządkowały teren. Prace te wykonywały pod 
opieką instruktorek GOK: Bożeny Kowol i Anny 
Sifczyk oraz przy pomocy mieszkańców Chu-
dowa: Rafała Noconia i Wincentego Kciuka, 
którzy społecznie pomogli w demontażu, tran-
sporcie i odrestaurowaniu krzyża. 
    Świetlica w Przyszowicach zaangażowała się 
w odnowienie kapliczki przy miejscowym 
kościele. Kapliczkę pomalowano i podobnie jak 
w Chudowie teren ozdobiono nowymi roślinami. 
Wszystkie prace dzieci wykonywały pod okiem 
instruktorek GOK ze świetlicy w Przyszowicach: 
Małgorzaty Hrycko i Haliny Szołtysek.
    Środki pochodzące z projektu „pożyteczne 
wakacje” wystarczyły również na sfinansowanie 
podopiecznym obydwu świetlic dwóch wycie-
czek w ramach „Lata z GOK-iem” oraz na 
dodatkowe posiłki.
    

/J.M./

/J.M./

Lato z GOK-iem
W TVP Katowice
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    Na przełomie września i października ru-
szają zajęcia dodatkowe przygotowane przez
Gminny Ośrodek Kultury. Już teraz serde-
cznie zapraszamy!

Siłownia - instruktor: Eugeniusz Mehlich, 
wtorek i czwartek: 17.00 - 20.00 (bezpłatne)
(Zespół Szkół w Gierałtowicach, 
Wejście od ul. Powstanców Śl. 41)

Warsztaty artystyczne - instr. Dorota Ballon, 
sobota: 9.00 - 13.00 (płatne)

Zajęcia szachowe - wtorek: godz. 16.30 - 19.00
Bliższych informacji udzielamy 
pod nr tel. 32 301 15 11

Bezpłatne zajęcia prowadzone w świetlicach 
GOK-u:

Świetlica w Przyszowicach:
ul. Szkolna 4 (II piętro budynku starej szkoły)

Zajęcia plastyczno-techniczne: 
wtorek: 15.00 -16.00

Zajęcia hobbystyczne: środa: 17.00 - 20.00

Zajęcia kreatywne dla 5 - 6-latków: 
czwartek: 16.00 - 17.00
Zajęcia muzyczne (godzina i termin do uzgo-
dnienia), tel. 32 726 42 47

Świetlica w Paniówkach:
tel. 32 726 42 49 / ul. Zwycięstwa 44 (II piętro)

Zajęcia plastyczne „Klub Plastusia”: 
wtorek: 15.00 - 16.00
Klub Malucha „Świetliki: 
piątek: 10.00 - 12.00

Świetlica w Chudowie:
tel. 604 917 720 / ul. Szkolna 72 
(budynek przy parafii)

Rękodzieło artystyczne dla dorosłych, 
środa: 17.00- 20.00

Klub Pastel - zajęcia plastyczno-techniczne, 
czwartek: 16.30 - 18.00
Klub Malucha, piątek 10.00 - 13.00

Świetlica w Gierałtowicach:
tel. 32 301 15 12 / ul. Korfantego 7

Zajęcia plastyczne „Plastuś”, 
środa: 17.00 - 18.00

Warsztaty teatralne „Grymas”, 
piątek: 15.00 - 16.00

Zajęcia muzyczne (godzina i termin do uzgo-
dnienia z instruktorem)

Zajęcia taneczne (godzina i termin do uzgodnie-
nia z instruktorem)

Bliższych informacji dotyczących zajęć udzielają 
wychowawcy w świetlicach i pod podanymi 
numerami  telefonów.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach od 
01.09.2012 do 30.06.2013 będzie realizował 
projekt w ramach priorytetu IX. Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich pod nazwą „EDU-raj dla dzieci z Gminy 
Gierałtowice”. 
  Inicjatywa ukierunkowana jest na rozwój 
kompetencji kluczowych, takich jak umiejętność 
uczenia się i porozumiewania w języku ojczystym. 
Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych 
i efektywnych rozwiązań, w tym wypadku będzie to 
program Mały Odkrywca. Wsparciem objętych 
zostanie 20 dzieci, w tym 13 dziewcząt i 7 chłop-
ców, w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodzi-
ce/opiekunowie. Zajęcia odbywać się będą w go-
dzinach popołudniowych. Szczegóły dotyczące 
rekrutacji oraz realizacji zdania na stronie 
internetowej:  www.gok.gieraltowice.pl  

  Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjum w Gierałtowicach wzięli udział 
w I edycji akcji „Warto być dobrym”, organi-
zowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna 
Szkoła”, pod patronatem Minister Edukacji 
Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół 
w całej Polsce uczestniczyły w konkursie na dobre 
uczynki w ramach akcji, a laureaci z każdej pla-
cówki wygrali rowery górskie marki KROSS. 
28 czerwca w auli ZSP W Gierałtowicach, w obe-
cności wszystkich uczniów odbyło się losowanie 
nagrody głównej, spośród wyłonionych wcześniej 
w klasach finalistów. Szczęśliwą zwyciężczynią 
została Jadwiga Gieniusz - uczennica klasy VIb. 
Pozostali finaliści otrzymali nagrody pocieszenia.
Akcja „Warto być dobrym” to największa, inter-
dyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, 
kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca 
poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca 
zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym 
elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany 
do uczniów 1500 szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda 
szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych 
samych zasad i z tą samą nagrodą główną - 
rowerem górskim marki KROSS. Od początku 
semestru dzieci konkurowały na to ile zrealizują 
dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc 
drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w środo-
wisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz 
działania globalne na rzecz praw człowieka 
i ochrony środowiska. Na koniec roku dzieci pod 
okiem wychowawcy wybierały w każdej klasie 
ucznia, który okazał się najlepszy, a wśród naj-
lepszych z całej szkoły został rozlosowany rower. 
Akcje, którą wymyśliło Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” po raz pierwszy realizowano 
w kilkudziesięciu śląskich szkołach w 2003 roku. 
W tym roku stowarzyszenie opracowało nową 
formułę projektu i po raz pierwszy zrealizowało go 
w takiej skali, w szkołach w całej Polsce. Każda 
placówka dostała w paczce rower, multimedialny 
pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do 
szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powie-

szenia wraz z rowerem na szkolnym korytarzu. 
Kolorowy baner oprócz logo patronów i spon-
sorów głównych, posiada 52 miejsca na naklejki, 
które może wykupić prawie każda firma lub osoba 
prywatna przykładając jednocześnie rękę do 
czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł. 
Każdy może wykupić od 1 do 1500 takich 
cegiełek. Oczywiście szkoła to miejsce w którym 
uczą się dzieci, więc to co może się znaleźć na 
takiej naklejce dokładnie określa regulamin 
sponsora. Cała akcja jest koordynowana przez 
infolinie, gdzie kilkudziesięciu konsultantów pod 
numerem 801 999 333 informuje o wszelkich 
szczegółach. 10 najaktywniejszych szkół, otrzyma 
jesienią granty po 10 000 zł na cel pożyteczny dla 
całej społeczności lokalnej który, wybiorą dzieci.
„W najśmielszych scenariuszach i najskrytszych 
marzeniach nie liczyliśmy na taki sukces akcji. 
Dzieci czyniące dobro zaskoczyły nas nie tylko 
swoją kreatywnością i wytrwałością ale przede 
wszystkim odwagą w promowaniu pozytywnych 
postaw. Setki tysięcy osób czyniących dobro, 
miliony godzin ofiarowane innym ludziom, a 
wszystko to za darmo - bez oczekiwania na 
zapłatę. Teraz kiedy zadadzą mi pytanie – jakie 
mamy dzieci i młodzież - odpowiem, że wspaniałe.  
A my dorośli powinniśmy brać z nich przykład. 
Każdy z nas może wesprzeć drugą edycję akcji, by 
kolejne szkoły mogły wziąć w niej udział.”- mówi 
Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia 
„Przyjazna Szkoła”. 
Stowarzyszenie ma już 11 lat. Jest największą 
organizacją pozarządową działającą w sektorze 
edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami 
obejmuje cały kraj i prawie 8000 szkół 
partnerskich. Organizacja, która przekazała już na 
rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera także 1% na 
rozwój edukacji w polskich szkołach, przekazując 
im środki, które dostaje od rodziców ze wska-
zaniem na nie. Więcej o stowarzyszeniu można się 
dowiedzieć na stronie www.ps.org.pl a o akcji na 
stronie: www.wartobycdobrym.pl 

WARTO BYĆ DOBRYM

/Aleksandra Bargiel-Firlit/

   21 czerwca br. w Gimnazjum nr 1 w Gierał-
towicach odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 
   Gośćmi, którzy postanowili opowiedzieć 
młodzieży o swojej przygodzie z książką były 
Panie: Lidia Pietrowska - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach oraz 
Urszula Kopernik - Mikołaj, wieloletni pracownik 
tutejszej szkoły, nauczyciel historii. Pani Urszula 
jak na prawdziwego nauczyciela przystało prze-
prowadziła lekcję poświęconą wielkiej polskiej 
poezji, recytowała utwory Kochanowskiego i Mic-
kiewicza. Z wielką charyzmą opowiadała o swoich 
ciężkich przejściach z obowiązkowymi lekturami, 
by na koniec stwierdzić, że książka jest tym, bez

czego nie wyobraża sobie życia. 
    Pani Pietrowska zwróciła uwagę wszystkich na 
miejsce kobiet w historii nauki, wspomniała 
legendarną Nawojkę, która w męskim stroju, w ta-
jemnicy pobierała nauki na Akademii Kra-
kowskiej, opowiadała o akademii platońskiej, 
o Marii Skłodowskiej - Curie, Polce, laureatce 
Nagrody Nobla. Przeczytała piękne wiersze Marii 
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej by na koniec za-
chęcić wszystkich do lektury wspomnień pani 
Heleny Nikiel - autorki książki pt. „Myśmy tutaj 
szli z...", która opowiada o losach kobiet i dzieci 
wywiezionych na Sybir, tułających się przez lata 
po różnych kontynentach.

Cała Polska czyta dzieciom

/A. Rajca/
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    200-letni drewniany spichlerz 
stojący na terenie plebani w Przy-
szowicach doczekał się gruntownej 
renowacji. Konstrukcja budowli 
z 1806 roku była już mocno nad-
wyrężona, część belek spróchniała, 
a dach kryty gontem groził zawa-
leniem. Prace renowacyjne ruszyły 
w czerwcu br. zakończenie ich 
planowane jest na koniec wakacji.
    - To był już ostatni dzwonek na 
rozpoczęcie ratowania zabytku - 
mówi Andrzej Biskup - prezes TMP 
(Towarzystwa Miłośników Przyszo-
wic), za sprawą którego spichlerz uratowano od 
zniszczenia. 
    Niszczejącym zabytkiem zainteresował się już 
poprzedni proboszcz parafii w Przyszowicach, 
ks. Antoni Wyciślik, jednak nie udało mu się 
otrzymać wsparcia na remont budowli. Za zgodą 
i z pełnomocnictwem proboszcza sprawę przejęło 
TMP. Po dwóch latach starań i wydeptywania 
ścieżek po urzędach i instytucjach Towarzystwo 
Miłośników Przyszowic otrzymało w końcu 
środki na konserwację i renowację spichlerza od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W efek-
cie tych działań najstarsza drewniana budowla 
w gminie Gierałtowice wygląda obecnie jak 
nowa. 

    Sprawę ratowania spichlerza poparł również 
obecny proboszcz ks. Adam Niedziela, który dał 
TMP nie tylko wszelkie pełnomocnictwa, gdyż 
zabytek stoi na gruntach plebani, ale i prze-
znaczył część placu za probostwem na przyszły 
skansen wsi. - Takie są nasze plany związane ze 
spichlerzem - objaśnia prezes Andrzej Biskup - 
w odrestaurowanej budowli i na placu obok 
chcemy urządzić mini skansen wsi. Z pewnością 
w Przyszowicach i okolicznych wsiach jest wiele 
przedmiotów, maszyn rolniczych, bądź ich części, 
pamiętających początki ubiegłego wieku. Warto 
ocalić je od zapomnienia i wystawić w powsta-
jącym skansenie.   

    Szachy w Gierałtowicach stają się coraz 
bardziej popularne. Od prawie dwóch lat 
Gminny Ośrodek Kultury organizuje tur-
nieje szachowe oraz prowadzi zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Kolejnym etapem roz-
woju tej dyscypliny sportu jest powołanie do 
życia klubu szachowego „Gambit - GOK 
Gierałtowice”. W lipcu starostwo powiatowe 
zarejestrowało stowarzyszenie o tej nazwie, 
a we wrześniu klub rozpocznie swoją dzia-
łalność. 
    Oprócz dotychczasowych zajęć i turniejów 
organizowanych na terenie gminy, członkowie 
klubu będą mogli brać udział w turniejach 
w innych miastach, a w styczniu drużyna z Gie-
rałtowic wystartuje w rozgrywkach ligowych. 
Już wkrótce, klub zostanie członkiem 
Polskiego Związku Szachowego, do końca 
roku planowane jest zakończenie procesu uzy-
skiwania licencji sportowych dla zawodników.
  Działalność klubu skierowana jest do 
wszystkich miłośników królewskiej gry, 
zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych. 
Szczególnie zapraszamy dziewczęta i panie, 
gdyż wbrew obiegowym opiniom nie jest to gra 
skierowana wyłącznie do mężczyzn, a sukcesy 
naszych pań na arenie międzynarodowej po-
twierdzają, że kobiety mogą być świetnymi 
szachistkami. 
Na nasze zajęcia zapraszamy zarówno osoby 
już grające, jak i pragnące się nauczyć reguł 
szachowych. Wszelkie badania dowodzą, że 
nauka gry w szachy przyczynia się do rozwoju 
intelektualnego dzieci, uczy samodzielnego 
rozwiązywania problemów, kształci umie-
jętność rywalizacji w zgodzie z regułami i z po-
szanowaniem przeciwnika.
    Na spotkanie organizacyjne, które będzie 
jednocześnie pierwszym walnym zebraniem 
stowarzyszenia zapraszamy 11 września na 
godzinę 17. do Gminnego Ośrodka Kultury. 
Dzieci, młodzież niepełnoletnią koniecznie 
z dorosłym opiekunem.

    Uczestnicy XVII Rodzinnego Rajdu Rowe-
rowego, zamiast przemierzać zielone tereny 
gminy Gierałtowice i okolic, zawitali do  
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałto-
wicach. Wszystkiemu winien deszcz, który 
w dniu imprezy (11 sierpnia) pokrzyżował 
plany rowerzystom.
    Byliśmy przygotowani i na taki scenariusz - 
mówi Tadeusz Wojtyszyn - prezes Klubu Absty-
nentów „Stokrotka”, którego członkowie są 
głównymi organizatorami rajdu. - Ludzie dzwo-
nili już od samego rana z pytaniem, czy w związku 
z opadami deszczu rajd się odbędzie. Zamiast 
jeździć w ulewie, postanowiliśmy spędzić ten 
dzień w GOK-u na spotkaniu integracyjnym przy 
stole. - 
    Pomysł okazał się na tyle atrakcyjny, że 
skorzystało z niego kilkudziesięciu miłośników 
turystyki rowerowej. W ich gronie powitano 
wójta gminy Joachima Bargiela, sołtys 
Gierałtowic Gerdę Czapelkę oraz nowego 
proboszcza Gierałtowic ks. Marka Sówkę, dla 
którego była to jedna z pierwszych okazji do 
spotkania z mieszkańcami gminy.
Nie zabrakło też najwierniejszych uczestników 
rajdów rowerowych organizowanych przez 
„Stokrotkę”, obecni byli m.in.: państwo Irena 
i Henryk Janikowie oraz Maria Poloczek z Gie-
rałtowic, którzy uczestniczyli niemal we 
wszystkich dotychczasowych edycjach imprezy.
    Pobyt w GOK-u umilił pokaz slajdów z po-

przednich imprez. Organizatorzy zadbali również 
o coś dla podniebienia. Wyjątkowo smaczna 
okazała się grochówka ufundowana przez Kółko 
Rolnicze z Gierałtowic.
    Wielu obecnych wyraziło nadzieję, że kolejną 
imprezę spędzą już tak, jak najbardziej lubią - 
na rowerach w plenerze.

Tekst i foto: J.M.

Tekst i foto: J.M.

Gambit - GOK Gierałtowice

Paweł Rosicki - dyrektor GOK

   LKS 35 Gierałtowice ogłasza nabór 
dziewczynek oraz chłopców do sekcji piłki 
nożnej.
Zapraszamy następujące roczniki:
1997-99, 2001-02, 2003-04, 2005-06.
Zajęcia treningowe prowadzone są na boisku 
LKS 35 Gierałtowice (okres letni) oraz na hali 
ZSP Gierałtowice (okres zimowy) przez wy-
kwalifikowaną kadrę trenerską.
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.trampkarzegieraltowice.futbolowo.pl 
Oraz pod numerami tel.: 609 617 497 - trener 
Tomasz Macha i 603 818 973 - trener Dariusz 
Szkatuła.
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Na zdjęciu: Mateusz Rumin z Mariuszem Wachem - mistrzem świata 
federacji TWBA w wadze ciężkiej.

1. Organizatorzy:
- Urząd Gminy Gierałtowice 
- Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
- KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska 
- ZSP w Paniówkach.

2. Cel imprezy:  
 - obchody Jubileuszu 35 - lecia Gminy 
Gierałtowice 
- promocja biegania jako najtańszej i 
najprostszej formy aktywności ruchowej 
- promocja kultury fizycznej i sportu w 
Gminie Gierałtowice.

3. Termin i miejsce: 
 

- 01.09. 2012 r. - godz. 15:00 , 
Gierałtowice - Plac Targowy ( ul. Targowa)- 
zapisy od godz. 14:00.
  

4. Warunki uczestnictwa:
- w biegu mogą startować wszyscy chętni, 
którzy chcą dbać o swoje zdrowie i rozwijać 
sprawność fizyczną 
- osoby poniżej 18 lat za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów. 

5. Kategorie wiekowe i dystanse:
- kategoria I - dziewczęta i chłopcy rocznik 
2002 i młodsi - 200 m
- kategoria II - dziewczęta i chłopcy rocznik 
1999-2001 - 500 m
- kategoria III - dziewczęta i chłopcy rocznik 
1995-1998 - 1000 m
- kategoria IV - kobiety - 3000 m
- kat. VI - mężczyźni r. 1994-1968 - 3000 m  
- kat. VII - mężczyźni r. 1967 i starsi - 3000 m
 

6. Nagrody:
- trzy pierwsze osoby w kategoriach 
wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe
- puchar dla zwycięzców w kategorii 
generalnej kobiet i mężczyzn 
- wśród wszystkich uczestników losowanie 
atrakcyjnych nagród.
 

7. Postanowienia końcowe:
- zawodnicy startują na własną 
odpowiedzialność.
- osoby do lat 18 za zgodą rodziców lub 
opiekunów
- zawody odbędą się bez względu na panujące 
warunki atmosferyczne
- ostateczna interpretacja regulaminu należy 
do organizatora. 
 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego 
biegania!
Za komitet organizacyjny:
Jarosław Prokop: tel. 885 835 754
August Jakubik: tel. 506 334 58

    Serdecznie zapraszamy do udziału 
w IX Biegu o „Puchar Wójta Gminy Gierał-
towice”, który odbędzie się 1 września br. 
w Gierałtowicach. Start i meta na placu 
targowym, przy ul. Targowej. 

    Drużyna Jedności 32 Przyszowice po 
raz drugi z rzędu zdobyła Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice w piłce nożnej. 
30 czerwca, w finale rozegranym na 
stadionie w Przyszowicach, Jedność po-
konała zespół Gwiazdy z Chudowa 5:2. 

    Kapitan zwycięskiej drużyny Krystian Sosna 
odebrał trofeum i gratulacje  z rąk wicewójta 
gminy Janusza Korusa. Sukcesu gratulowali 
również przyszowiczanom: przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk i wiceprzewodnicząca RG 
Agnieszka Czapelka.

    Jan Smieszek - długoletni 
działacz sportowy z gminy 
Gierałtowice otrzymał 
Medal 65-lecia LZS, 
przyznany przez Radę 
G ł ó w n ą  K Z  L Z S  
w Warszawie, w uznaniu 
zasług dla sportu wiej-
skiego.
    Wręczenia medalu dokonał 
Tomasz Czerwiec - prezes Zarządu Śl. W Z LZS, 
w trakcie uroczystości, która odbyła się 
26 czerwca w Katowicach. Warto nadmienić, że 
Jan Smieszek był jedynym przedstawicielem 
sportu wiejskiego powiatu gliwickiego, który 
został wyróżniony medalem.
    Jan Smieszek działalnością sportową zajmuje 
się już ponad 50 lat. W tym czasie pełnił wiele 
odpowiedzialnych funkcji na wszystkich 
szczeblach struktury LZS. W latach 1991-2004 
był m.in. członkiem Rady Głównej Zrzeszenia 
LZS w Warszawie. Od początku swojej 
działalności jest członkiem LZS Jedność 32 Przy-
szowice. Jest również Honorowym Prze-
wodniczącym Rady Gminnej Z LZS w Gie-
rałtowicach. 

Zdjęcie archiwalne - Jan Smieszek 
na stadionie w Przyszowicach/J.M./
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informator

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2012/2013

Liga okręgowa, grupa: Katowice IV 

Klub

  16. Polonia II Bytom

  6. Orzeł Nakło Śląskie

  10. Orzeł Miedary

  14. MKS Zabrze-Kończyce

  2. Tempo Paniówki

  3. Górnik II Zabrze

  1. Concordia Knurów

  12. Gwarek Zabrze

  7. Czarni Pyskowice

  11. KS 94 Rachowice

  9. Fortuna Gliwice

4. Sokół Orzech

8. Silesia Miechowice

13. MOSiR Sparta Zabrze

15. Tarnowiczanka St. Tarnowice

5. ŁTS Łabędy

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

9

7

7

6

6

6

6

4

3

3

3

1

0

0 

0

  9-2

  8-2

10-3

  4-2

  6-2

  8-5

  6-4

  8-5

  4-4

  6-6

  5-5

  2-7

  2-9

  5-12

  1-8

  0-8

Tempo z kompletem punktów

     Z wysokiego „C” rozpoczęło Tempo Paniówki kolejną batalię o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej. Piłkarze Jerzego Werońskiego wygrali wszystkie dotychczasowe mecze 
w IV grupie katowickiej. Tempa dotrzymuje im jedynie Concordia Knurów. 

    Na inaugurację sezonu (11 sierpnia) drużyna z Paniówek ściągnęła 
na ziemię Orła z Nakła Śląskiego, pokonując go u siebie 2:1! 
Zwycięstwo to ma swoją wymowę, gdyż Orzeł kolejne spotkania, 
w 2. i 3. kolejce, wygrał pewnie.
   Tempo okazało się zbyt mocne również dla MKS Zabrze-Kończyce, 
które w 2. kolejce spotkań uległo naszej drużynie 1:3. 
    Piłkarze z Paniówek na swoją korzyść rozstrzygnęli także ostatni 
z dotychczas rozegranych meczów ligowych (19 sierpnia - 
3. kolejka), pokonując u siebie MOSiR Spartę Zabrze 3:0. Spotkanie 
w Paniówkach było ciekawe, a momentami wręcz emocjonujące. 
O świetną dramaturgię meczu postarał się bramkarz gości Mariusz 
Kubicki, który pomimo trzykrotnej kapitulacji popisał się wieloma 
skutecznymi interwencjami, zwłaszcza w drugiej połowie spotkania. 
Pierwsza zakończyła się zwycięstwem gospodarzy 1:0, po bramce 
zdobytej w 39 minucie przez Marcina Maszkę. Gol padł z podania 
Tomasza Morawskiego.
    Prawdziwych emocji dostarczyła jednak druga część meczu. 
Przewaga pozycyjna Tempa rosła. Piłkarze z Paniówek rozkręcili się 
przeprowadzając akcję za akacją, które kończyli strzałami na bramkę 
zabrzan. Największa przeszkodą w zdobyciu drugiego gola okazał się  
Mariusz Kubicki.
W 55 minucie gol wisiał dosłownie włosku. W pole karne wpadł 
z piłką Tomasz Morawski, wyminął upadającego na trawę bram-
karza, a ten, nie widząc innego wyjścia z opresji, złapał napastnika 
Tempa za nogi. Podcięty Morawski przewrócił się. Główny arbiter 
spotkania Mirosław Górecki błyskawicznie odgwizdał rzut karny, 
a Kubickiemu zadedykował żółtą kartkę. Karnego strzelał Jakub 
Kasperek, lecz bramkarz zdołał wybić piłkę poza linię bramkową. 
Rzut rożny wykonany przez Tempo także nie zmienił wyniku, 
podobnie jak trzy rzuty wolne strzelane bezpośrednio na bramkę 
zabrzan, tuż sprzed pola karnego. Idealną sytuację w 77 minucie 
zmarnowali Michał Kołodziej i Piotr Szczepaniak, grając w dwójkę 
przeciwko osamotnionemu bramkarzowi, wymieniali podania zakoń-
czone strzałem w słupek z odległości ok. 7 metrów od bramki.
    Przełamanie przyszło dopiero na 10 minut przed końcem meczu. 
Do piłki wrzuconej w okolice 20 metra od bramki Sparty dobiegł 
Jakub Kasperek i uderzył z taką mocą, że bramkarz nie zdążył nawet 
zareagować. Efektowny gol na 2:0 rozładował napięcie i w pełni 
zrehabilitował niefortunnego strzelca rzutu karnego. Piłkarze Tempa 
odzyskali wiarę w swoją skuteczność strzelecką i za 4 minuty 
podwyższyli wynik na 3:0! Strzelcem ostatniej bramki meczu był 
Piotr Szczepaniak.

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł brutto!!!

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.   

Klasa A, grupa Zabrze
Drużyny grające w klasie kl. A rozpoczęły sezon 
18 sierpnia. W pierwszym meczu Gwiazda 
Chudów przegrała z Orłem Stanica 2:3.
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Szkoła Pływania

Zajęcia odbywają się: 
- we wtorki i piątki na pływalni w Paniówkach.
Zapraszamy dzieci od 4-go roku życia, młodzież 
oraz osoby dorosłe.
- w poniedziałki i czwartki na pływalni Knurów
Zapraszamy dzieci i osoby dorosłe na aqua-aerobik

    Od zwycięstwa 2:1 rozpoczęli piłka-
rze Jedności 32 Przyszowice debiut 
w IV lidze, pokonując (11 sierpnia br.) 
w Raciborzu miejscową Unię.      
Pierwszego gola dla Jedności zdobył 
już w 3 minucie Ariel Mnochy i tym 
samym na trwałe zapisał się w historii 
klubu.
 
    Unia Racibórz, choć jest klubem z bogatymi 
tradycjami piłkarskimi, nie postawiła zbyt wy-
soko poprzeczki debiutantom z Przyszowic. 
Wynik 1:0 utrzymał się do końca pierwszej 
połowy. W drugiej, pomimo przewagi gospo-
darzy, Jedność umocniła prowadzenie po golu 
wypracowanym i zdobytym w 68 minucie przez 
Krystiana Sosnę. Unici odpowiedzieli tylko 
jednym trafieniem w 78 minucie meczu. Zdo-
bywcą honorowego gola był Rafał Ciuberek. 

    Cztery dni później (15 sierpnia - 2. kolejka 
spotkań) Jedność zadebiutowała przed własną 
publicznością. Ponad 300 kibiców przyszło na 
stadion w Przyszowicach, aby dopingować 
swoją drużynę. Przeciwnik - MKSR Czecho-
wice-Dziedzice nie należy do faworytów ligi, 
ale końcowy wynik spotkania 6:1 dla Przy-
szowic i styl w jakim wygrali mecz sprawiły 
wiele satysfakcji wszystkim sympatykom fut-
bolu w Przyszowicach. Pierwszego gola na wła-
snym stadionie, w ramach rozgrywek IV ligi, 
Jedność zdobyła po strzale Dawida Wierciocha 
w 7 minucie spotkania. Na listę strzelców  wpi-
sali się również: dwukrotnie Ariel Mnochy (27 
i 90 min.), Michał Hutka (54 min.), Rafał 
Hajok (73 min.) i Piotr Lokwenc (88 min.). 
Jedyną bramkę dla MKSR strzelił Grzegorz 
Sztorc w 80 minucie meczu.

   Niespełna trzy dni później piłkarze z Przy-
szowic pojechali do Bojszów, aby rozegrać 
3. starcie pierwszej rundy spotkań IV ligi. 
Miejscowy GTS okazał się trudnym rywalem 
i wygrał z Jednością 3:1. Pierwsza, bezbram-
kowa połowa meczu wydawała się potwierdzać 
dobrą dyspozycję zespołu z Przyszowic. 
Jedność przeważała w środku boiska i nic nie 
zapowiadało katastrofy, która przyszła w dru- 

 .

.

giej odsłonie pojedynku. Przyszowiczanie 
w przeciągu zaledwie 4 minut (od 49 do 53 mi-
nuty) stracili 3 bramki. Strzelcami byli Mateusz 
Wróbel (2 gole) i Marcin Kuzak. Trudno prze-
widzieć skutki braku koncentracji. W meczu 
z GTS Bojszowy okazały się fatalne. Po tej 
przykrej lekcji Jedność zdołała odpłacić się 
trafieniem, ale była to już ostatnia minuta 
meczu. Gola strzelił Michał Hutka. /J.M./

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki
Sezon - 2012/2013

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  11. Czarni-Góral Żywiec

  7. Jedność 32 Przyszowice

  6. Iskra Pszczyna

  3. GKS 1962 Jastrzębie

  1. Nadwiślan Góra

  4. GTS Bojszowy

  13. GKS II Katowice

  2. Rekord Bielsko-Biała

  12. Polonia Marklowice

5. KS Wisła

14. Drzewiarz Jasienica

9. AKS Mikołów

8. Forteca Świerklany

10. Gwarek Ornontowice

15. Unia Racibórz

16. MRKS Czechowice-Dziedz. 
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Mecz Jedność - MRKS Czechowice-Dz.

    Puchar za awans do IV ligi prezentują: kapitan 
zespołu Krystian Sosna i trener w poprzednim sezo-
nie Jakub Musioł. Z prawej Paweł Lomania.
    Trofeum zostało wręczone w Przyszowicach, przed 
rozpoczęciem 2. kolejki rozgrywek IV ligi, przez 
przedstawiciela Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
w Katowicach.

Ariel Mnochy - strzelec pierwszej, historycznej 
bramki dla Jedności w ramach rozgrywek IV ligi.     .


