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Kalendarium

Luty 2011

Marzec 2011

19.02.2011 r. - Wyjazd do Muzeum Śląskiego 
w Katowicach na wystawę - „

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. - szczegóły na stronie 10.

Szlaki Pielgrzym-
kowe Ślązaków. Od Góry św. Anny do Santia-
go de Compostella”. W programie wycieczki
przewidziana jest również wizyta w parafii 
panewnickiej.

05.03.2011 r. - godz. 20.00 
Kartoflada - połączona z tradycyjnym 
„śledziem”. 
Miejsce: hala sportowa LKS w Gierałtowicach.
Organizatorzy: Kółko Rolnicze z Gierałtowic
i LKS 35 Gierałtowice.
Więcej informacji na temat imprezy można 
uzyskać u sołtys Gierałtowic i prezesa LKS 35
Gierałtowice.

Druk: CUD-DRUK 

    16 grudnia 2010 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Paniówkach zabrzmiały 
dźwięki Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uczniowie pod kierunkiem nau-
czycieli przygotowali imprezę otwartą dla 
wszystkich pragnących wesprzeć ideę nie-
sienia pomocy chorym dzieciom.        

    Wśród zaproszonych gości byli przedstawicie-
le władz gminy, Pani sołtys oraz radni. Wszyscy 
zebrani gromkimi brawami docenili zaprezento-
wany program artystyczny, na który złożyły się 
m.in. występy laureatów szkolnych i między-
szkolnych konkursów, przedstawienie „Wilijo 
w naszym domu” oraz koncert kolęd.           
    W czasie imprezy w atmosferze bożonarodze-
niowego jarmarku licytowano świąteczne drzew-
ka, ozdoby, stroiki, kartki. Fani zespołu B.A.R. 
mogli wylicytować płytę swoich ulubieńców. Od-
była się również wystawa filatelistyczna oraz 
kiermasz książek.                     
   By umilić czas, przygotowano kawiarenki, gdzie 
za symboliczną opłatą można było delektować się 
filiżanką aromatycznej kawy i herbaty oraz kawał-
kiem domowego ciasta.                         
Częścią imprezy był także aerobik charytatywny 
prowadzony przez mgr Klaudię Guzik.        
   Dodatkowo pieniądze zbierało pięć naszych 
wolontariuszek. Podczas całej imprezy udało się 
zebrać imponującą kwotę, niespełna 2000 złotych. 
Pieniądze przekazane zostały fundacji Jerzego 
Owsiaka, która dochód z XIX Finału przezna-
czy na zakup sprzętu medycznego dla dzieci 
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z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.        
    Nad sprawnym i harmonijnym przebiegiem tej 
niezwykłej imprezy czuwały nauczycielki SP -  
Katarzyna Przybysz, ściśle współpracująca ze 
sztabem głównym fundacji, a także Agnieszka 
Serwatka i Marzena Wyrobek. W przygotowanie 
włączyli się nie tylko nauczyciele i uczniowie 
Zespołu, lecz także sponsorzy i rodzice, którym 
serdecznie dziękujemy!                           

.

.
/ZSP w Paniówkach/

    W styczniu na terenie wszystkich sołectw gminy Gierałtowice odbyły się zebrania 
wiejskie, na których mieszkańcy wybrali sołtysów i Rady Sołeckie.   

Wybory sołtysów
    W Chudowie zebranie odbyło się 11 stycznia. 
Mieszkańcy stanowisko sołtysa ponownie powie-
rzyli Józefowi Posiłkowi. Podobnie było na ze-
braniu wiejskim (5 stycznia) w Gierałtowicach, 
gdzie na kolejną kadencję wybrano dotychcza-
sową sołtys Gerdę Czapelkę.
Również w Paniówkach (12 stycznia) z woli 
mieszkańców stanowisko sołtysa ponownie objęła 
Małgorzata Domin.
Sołtysem Przyszowic wybrany został Andrzej 
Gawlik, który zastąpił na tym stanowisku dotych-
czasowego sołtysa Zygmunta Szołtyska. Wyboru 
dokonano w trakcie zebrania wiejskiego - 10 sty-
cznia br. 
    Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali 
również radnych Rad Sołeckich. 
    Zarówno sołtysi jak i radni wybieranie są na 
kadencję trwającą 4 lata.

    Składy Rad Sołeckich z poszczególnych so-
łectw gminy Gierałtowice zamieszczamy na str. 3.   

.

Gerda Czapelka
sołtys Gierałtowic

Józef Posiłek
sołtys Chudowa

Andrzej Gawlik
sołtys Przyszowic

Małgorzata Domin
sołtys Paniówek

/Źródło: Biuro R G Gierałtowice, opr. J.M./

  Sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka informuje, 
że zmianie uległy godziny otwarcia biura sołty-
sa. Obecnie biuro czynne będzie w godzinach: 
poniedziałek - od 9 do13
środa - od 12 do16
piątek - od 9 do 13.

    Radni Rady Gminy Gierałtowice - sołectwa  
Gierałtowice, począwszy od 21 lutego 2011 r., 
pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godzi-

00 00nach: od 18  do 19 , w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Gierałtowice przy  ul. Ks. Roboty 48.     

    Radni Rady Gminy Gierałtowice - sołectwa 
Przyszowice, pełnią dyżury w każdy poniedzia-

00 00łek w godzinach: od 17  do 18  w biurze sołtysa, 
w budynku Zamek Przyszowice, ul. Parkowa 11. 

.

    Starostwo Powiatowe w Gliwicach ogłosiło 
kolejny konkurs pt. „Gliwicki i co Powiecie? - 
atrakcje turystyczne powiatu gliwickiego 
w obiektywie”, tym razem skierowany do pa-
sjonatów fotografii i amatorów nagrywania 
filmów. 
   Jak podają organizatorzy, celem konkursu jest 
rozpropagowanie atrakcji turystycznych z terenu 
powiatu. Chodzi zarówno o miejsca powsze-
chnie znane, jak również o pokazanie urokliwych 
zakątków, o których wie tylko lokalna spo-
łeczność. 
- To już druga tego typu inicjatywa organizowana 
przez Wydział Rozwoju i Promocji. Tym razem 
zapraszamy nie tylko pasjonatów fotografii, ale 
również osoby, które tworzą krótkie filmy rekla-
mowe za pomocą kamery lub telefonu komór-
kowego - zachęca Joanna Piktas, naczelnik 
WRP. - Stawiamy przed uczestnikami nastę-
pujące wyzwanie. Mają włączyć się w promocję 
oferty turystycznej powiatu, jak również naszych 
walorów przyrodniczych, poprzez sfotografo-
wanie miejsc, organizowanych tam wydarzeń, 
czy uwiecznienie ich na filmie. Chcemy, aby 
mieszkańcy włączyli się do promocji swojego 
regionu - 

Konkurs!!!
Powiat w filmie i fotografii 

Dokończenie na stronie 9.
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   W wyniku głosowania największą ilość głosów otrzymali i wybrani zostali na człon-
ków Rady Sołeckiej: 
W Chudowie:
1.Kostka Karol, 2. Kowol Bożena, 3. Lazar Jan
4. Michalska Stefania, 5. Mikusz Benedykt,
6. Organiściak Marta, 7. Pawlas Sebastian,
8. Strzelczyk Krystyna, 9. Zaremba Jadwiga,
10. Żymełka Antoni.

W Gierałtowicach: 
1. Buchczyk Józef, 2. Madeja Alojzy,  
3. Nowacki Zdzisław, 4. Nowak Joachim, 
5. Pindur Władysław, 6. Rożek Józef,  7. Rożek 
Witold, 8. Serwatka Helena, 9. Szolc Erwin,
10. Szołtysek Piotr.

.

.

W Paniówkach:
1. Foks Michał, 2. Kowol Piotr, 3. Leszek 
Iwona, 4. Piszczelok Ryszard, 5. Szary Henryk
6. Szczudłak Robert, 7. Włodarz Roman.

W Przyszowicach:
1. Moćko Artur, 2. Rak Lilianna, 3. Laszik 
Piotr, 4. Smołka Marek, 5. Krzysteczko Jolanta
6. Sobel Krystian, 7. Żogała Leszek,
8. Swoboda Jolanta, 9. Biskup Andrzej,
10. Plaza Marian.

.

.

 w dniu 23 grudnia 2010 r.

 Sprawozdanie z obrad V sesji RG Gierałtowice zamieścimy w kolejnym wydaniu „WIEŚCI”.

    Obrady IV sesji RG toczyły się w auli Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Ich 
otwarcia dokonał Marek Błaszczyk - przewodni-
czący RG Gierałtowice.
    W trakcie sesji radni podjęli szereg znaczących 
dla funkcjonowania gminy uchwał. Do najwa-
żniejszych należała uchwała dotycząca budżetu 
gminy na rok 2011, którą uchwalono jednogłośnie. 
W projekcie uchwały dochody budżetu oszacowa-
no na kwotę 33 459 714 zł, wydatki na sumę 
33 552 239 zł. Podjęto również uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gierałtowice na lata 2011-2028. Projekty obydwu 
przedstawił skarbnik gminy Michał Kafanke, 
który odczytał również pozytywną opinię na ich 
temat z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kato-
wicach.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do sporządzania „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice”, jak również istotną dla portfeli 
mieszkańców gminy uchwałę w sprawie dopłaty 

33do 1 m  wody i 1m  ścieków. Kolejna dotyczyła 
programu współpracy gminy z organizacjami po-
zarządowymi na rok 2011. Podjęto również 
uchwałę, która umożliwi zawarcie porozumienia 
z gminą Knurów na prowadzenie punktu kon-
sultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 
z terenu gminy Gierałtowice.
Radni w formie uchwał wydali także rozporzą-

dzenie dotyczące wyborczych zebrań wiejskich 
we wszystkich sołectwach gminy Gierałtowice.     
Głosowania nad uchwałami poprzedziły spra-
wozdania z działalności poszczególnych komisji 
Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przedstawili je m.in.: Eugeniusz Kurpas - prze-
wodniczący Komisji Górnictwa, Marian Szołty-
sek - przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Krzysztof  Wiaterek - przewodniczący Ko-
misji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzy-
mania Porządku, Paweł Hirsz - przewodniczący  
Komisji Budżetu i Planowania.    
    Radni wysłuchali również informacji o działal-
ności wójta w okresie międzysesyjnym. Referując 
ją wójt Joachim Bargiel skorzystał z okazji, aby 
podziękować radnym za uchwalenie budżetu gmi-
ny na rok 2011. - Podkreślił że, - jest to budżet 
trudny, o zmniejszonych dochodach, ale trzeba za-
znaczyć, że równolegle jest realizowany drugi, 
równoległy budżet w PGK, który jest nadzorowany 
przez Urząd Gminy, a związany z budową kanali-
zacji sanitarnej. - 
    Po informacjach sołtysów dotyczących sołectw 
oraz odpowiedziach na interpelacje i wolnych 
głosach, przewodniczący RG Marek Błaszczyk 
stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 
i ogłosił ich zamknięcie.

.

/Źródło: protokół z sesji RG/, tekst: J. Miszczyk 

/Źródło: materiały RG/

   Jednostki OSP z Przyszowic i Gierałtowic 
zostały nagrodzone w konkursie pn. „Po-
wódź 2010” zorganizowanym przez Zarząd 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
   
    Celem konkursu była ocena działań Jednostek 
OSP na rzecz środowiska w zakresie ochrony 
przed klęskami żywiołowymi i usuwaniem ich 
skutków ze szczególnym uwzględnienie ubiegło-
rocznej powodzi.
    Spośród 117 zgłoszeń konkursowych, jury (przy 
udziale ekspertów z Komend OSP i Państwowej 
Straży Pożarnej) wyróżniło 47. Laureatom przy-
znane zostały nagrody finansowe w wysokości: 
10 000, 7 000 i 5 000 zł. Wśród nich znalazły się 
Jednostki OSP z Przyszowic i Gierałtowic, które 
otrzymały po 7 000 zł. Warto dodać, że w gronie 
nagrodzonych najwyższą nagrodą znaleźli się stra-
żacy z Wielowsi, którzy w czasie powodzi pospie-

. 

szyli z pomocą również gminie Gierałtowice. 

Strażacy z jednostki OSP Przyszowice - przy ul. Brzeg / maj 2010 r./

J.M.

    27 stycznia w gliwickim ratuszu spotkali się 
wójtowie i burmistrzowie gmin i miast z tere-
nu powiatu ziemskiego gliwickiego oraz gmi-
ny Zbrosławice z prezydentem Gliwic Zyg-
muntem Frankiewiczem. Obecna była rów-
nież prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-
Szulik.  
   Gminę Gierałtowice reprezentował wójt 
Joachim Bargiel. Omawiano przyszłe obszary 
współpracy dotyczące m.in. komunikacji i infra-
struktury drogowej, zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego, gospodarki wodno-ściekowej.
Poruszono również temat wymiany kulturalnej.

    Gmina Gierałtowice uhonorowana została 
statuetką „Przyjaciel PCK” przyznaną przez 
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Knurowie. 
    Powodem wyróżnie-
nia było wspieranie 
przez gminę wielu 
inicjatyw knurowskie-
go oddziału, m.in. wy-
jazdu dzieci z ubogich 
rodzin na kolonie letnie. 
    Uroczystość wręcze-
nia statuetki odbyła się 
20 stycznia podczas V 
Bies iady  Chary ta -
tywnej w knurowskiej 
res tauracj i  Portos .  
W g r o n i e  u h o n o -
rowanych  ty tu ł em
„Przyjaciel  PCK” 
znalazło się również miasto Knurów. 
Warto dodać, że dzięki hojności uczestników, 
podczas biesiady zebrano ponad 17 tysięcy 
złotych. Pieniądze te Zarząd Rejonowy PCK 
przeznaczy na zorganizowanie kolejnych wy-
jazdów dla dzieci z rodzin, których nie stać na 
letni wypoczynek.   

    Wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel 
odznaczony został srebrnym medalem za 
Zasługi dla Obronności Kraju, 
przyznanym przez ministra 
obrony narodowej Bogdana 
Klicha.
   Wręczenie odznaczenia odbyło 
się 21 grudnia 2010 r. w Staros-
twie Powiatowym w Gliwicach. 
Medale otrzymali również inni 
zasłużeni samorządowcy z terenu 
powiatu. Złotym odznaczony zo-
stał Tadeusz Mamok - przewo-
dniczący Rady Powiatu Gliwic-
kiego, srebrnymi: Sławomir 
Adamczyk - członek Zarządu Po-
wiatu i Wacław Kęska - burmistrz 
P y s k o w i c .                
    W imieniu ministra wyróżnionych dekorował 
ppłk Roman Nowogrodzki. 

 .

Spotkanie 
w gliwickim ratuszu

Przyjaciel PCK

/JM/

/JM/

/JM/
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    W niezwykły wieczór wigilijny przed 
pasterką już 26. raz chór „Skowronek” pod 
dyrekcją Beaty Stawowy wykonał półgo-
dzinny Koncert Kolęd.                    
    Przybyli do kościoła parafialnego pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach, wysłu-
chali różnorodnego repertuaru kolęd i pastorałek. 
Wśród nich znalazły się: „Roku godzina” - utwór 
skomponowany na dwa głosy i organy, „Śpij Sy-
neczku” na dwa głosy, organy i obój, autorstwa 
Beaty Stawowy. Pojawiła się także niezwykle 
wzruszająca „Kolęda dla nieobecnych” opraco-
wana także przez Panią Dyrygent.                   
W świąteczny nastrój oprócz chóru wprowadzili 
słuchaczy również grający na organach Miro-
sław Marcol i młode artystki Karolina Stawowy - 
obój, Magdalena Stawowy - klarnet.             
Koncert zakończyła znana kolęda „Wśród nocnej 
ciszy”.                               

 .

.

 .

.

„Jest taka jedna w roku godzina 
jasna jak płomyk świec...”

Beata Stawowy / Mirosława Mirańska -Baraniuk

   11 grudnia w Chudowie odbył się „II Tur-
niej Młodych Kibiców Górnika Zabrze 
z Gminy Gierałtowice”, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Kibiców Górnika Za-
brze i FC Górnika WJS. Patronat honorowy 
nad imprezą sprawował wójt gminy Gierał-
towice Joachim Bargiel.    
    W turnieju rywalizowano w dwóch kategoriach 
wiekowych: Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
Mecze odbywały się systemem „każdy z każdym”.
.    
    W młodszej kategorii wiekowej rywalizacja 
była bardzo zacięta i wyrównana. Losy turnieju 
ważyły się do końcowych minut ostatniego meczu, 
w którym drużyna Paniówek nie wykorzystała rzu-
tu karnego przeciwko zespołowi z Gierałtowic. 
Po końcowym gwizdku okazało się, że 3 pierwsze 
drużyny ukończyły turniej z taką samą liczbą pun-
któw, a wszystkie mecze pomiędzy nimi zakoń-
czyły się remisami. O kolejności w turnieju zade-
cydowała więc różnica bramek. Tę najkorzy-
stniejszą miała drużyna Gierałtowice I i to ona wy-
grała cały turniej przed Paniówkami i drugą dru-
żyną z Gierałtowic. Indywidualnymi nagrodami
podzielili się bramkarz drużyny Gierałtowic i naj-
lepszy strzelec z Paniówek.

    Rywalizacja w starszej kategorii wiekowej prze-
biegała pod dyktando drużyny Paniówek, która 
wysoko wygrała wszystkie swoje mecze i po-
zbawiła rywali złudzeń, o tym, kto może wygrać 
turniej. O dominacji tej drużyny świadczy fakt 
straty tylko jednej bramki w całym turnieju, przy 
17 strzelonych przeciwnikom.

    Organizatorzy nie zapomnieli również o kibi-
cach i trenerach dla których zorganizowano kon-
kurencje strzeleckie, a przerwy pomiędzy mecza-
mi umilały dziewczyny z grupy tanecznej Energy.
Na turnieju nie zabrakło również gości specjal-
nych. Górnika Zabrze reprezentował jeden z naj-
lepszych zawodników w rundzie jesiennej - Piotr 
Gierczak oraz członek kadry szkoleniowej Ma-
rek Piotrowicz.                      
   Po zakończeniu rywalizacji na boisku czekała na 
zawodników jeszcze jedna niespodzianka. Oprócz 
wręczanych przez Wójta i Piotra Gierczaka pucha-
rów, dyplomów i nagród rzeczowych (dla każdego 
uczestnika turnieju) najlepsza drużyna młodszej 
kategorii wiekowej otrzymała od Klubu zapro-
szenie do zorganizowania w szkole spotkania z pił-
karzami pierwszego zespołu Górnika Zabrze. 
Z pewnością będzie to niezapomniane przeżycie 
i okazja do rozmowy, czy otrzymania autografu.  
     Gdy emocje piłkarskie już opadły, a Piotr Gier-
czak rozdał dziesiątki autografów i skończył po-                     

.

.

.

.

.

zować do wspólnych zdjęć z kibicami, można
było usłyszeć powtarzające się stwierdzenie, że 
taki turniej powinien być kontynuowany i roze-
grany w przyszłym roku po raz trzeci. Bo wygra-
nymi tego dnia byli wszyscy: organizatorzy, zapro-
szeni goście jak i każdy zawodnik. Każdy z osobna 
i wszyscy razem pokazaliśmy jaki Klub nosimy 
w sercu. Do zobaczenia za rok!                      
    Organizatorzy składają specjalne podziękowa-
nia osobom, instytucjom i firmom, które przyczy-
niły się do organizacji imprezy. Wśród nich pragną 
wymienić: wójta gminy Joachima Bargiela, Urząd 
Gminy Gierałtowice, Restaurację Szmaragdowa, 
G-NET, AQA SPA 2, Pub Bambosz, All SPORT 
Hurtownię sprzętu sportowego, EKO-FLORA 
SYSTEM, Smolnik - Materiały Budowlane, Pie-
karnię - Cukiernię Łucjan Mryka oraz wszystkich 
członków FC „W Jedności Siła”,  którzy poświę-
cili czas, aby zorganizować drugi Turniej Młodych 
Kibiców Górnika Zabrze.                      

.

.

Wyniki meczów i klasyfikacja końcowa turnieju:

Spotkanie z kolędami

 XIX Koncercie Kolęd w Chudowie

R. Steinke, A. Firlit

    Chórzyści „Skowronka” w gierałtowickim 
kościele parafialnym śpiewali również 13 
stycznia br. Tym razem było to wspólne 
kolędowanie chóru z gimnazjalnym chórem 
„Skowronki” z Gierałtowic oraz dziećmi uczę-
szczającymi na zajęcia muzyczne do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.

    W pięknej, bożonarodzeniowej scenerii 
odbył się XIX Koncert Kolęd w Chudowie, 
który zgromadził zespoły śpiewacze z całej 
gminy, a także sporą grupę publiczności.
    16 stycznia przy stajence w kościele NMP 
Królowej Aniołów w Chudowie kolędy za-
śpiewały chóry: „Cecylia” z Paniówek pod dy-
rekcją Androniki Krawiec, „Słowik” z Przy-
szowic prowadzony przez Henryka Mandrysza, 
„Skowronek” z Gierałtowic pod batutą Beaty 
Stawowy i „Bel Canto” z Chudowa pod kiero-
wnictwem Barbary Jałowieckiej-Cempury. 
Obok chórzystów wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. W. Budryka w Chudowie wraz 
z Zespołem Czwartkowym.
     Każdy z zespołów zaśpiewał po kilka utwo-
rów. Wśród nich były takie perełki muzyki bożo-
narodzeniowej jak: „Nie masz ci nie masz”,  
„Maleńka miłość” czy wykonany na zakoń-
czenie przez gospodarzy (chór „Bel Canto”) 
„Anioł Pański”. W programie znalazł się również 
koncert Orkiestry Dętej przy OSP w Przyszo-
wicach pod dyrekcją Henryka Mandrysza.

/J.M./



Pejzaż romantyczny - O poranku

    Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika 
przy ul. Szkolnej w Chudowie - wykonano chod-
nik z kostki betonowej o 8 cm grubości na odcinku 
795 mb., kanalizację deszczową wraz z przyłączami 
o długości 1445,5 mb. z rur PCV o przekrojach 
O 400, 315, 200 mm. Wykonano wodociąg wraz 
z przyłączami o długości 1.761 mb.          
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.308.480,17 
zł. Inwestycja była współfinansowana przez KWK 
Budryk, który sfinansował 50 % wartości wykona-
nia wymiany wodociągu, tj. 210.670,53 zł., oraz 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, 
który współfinansował budowę chodnika w wyso-
kości 100.000,00 zł.                          

    Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową 
ścieżki rowerowej, chodnika oraz kanalizacji de-
szczowej na odcinku od ul. Topolowej w Chudo-
wie do OSP w Paniówkach - zadanie realizowane 
było w latach 2006-2007. Odbiór końcowy przepro-
wadzony został w dniu 7 maja 2007 roku. Zadanie 
obejmowało przebudowę konstrukcji drogi o na-
wierzchni z betonu asfaltowego o długości 770 mb 
o szerokości 6 m wraz z odwodnieniem drogi z rur 
PVC  315 długości 685 mb,  250 i 160 długości 
231 mb, studniami rewizyjnymi  1000 kpl. 30 
separatory koalescencyjne szt.2. Z kostki betonowej 
wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową, parking 
dla samochodów osobowych na ok. 30 pojazdów, 
zatokę postojową dla autokarów. Pod drogą wyko-
nane zostały 3 nowe przepusty. Jeden z elementów 
prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach: 
2400x2400x990 cm, dwa z rur PVC  800 długości 
18,2 mb,  1000 długości 19,6 mb. Zamontowano 
nowe oznakowanie i wybudowano oświetlenie uli-
czne obejmujące ułożenie kabla elektroenergety-
cznego długości 1050 m, wbudowanie 28 szt. słu-
pów oświetleniowych, 20 szt. wysięgników oraz 30 
szt. opraw oświetleniowych wraz ze źródłami 
światła. Ponadto ułożono w rurze ochronnej kabel 
teletechniczny długości 1450 mb.                     
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.440.524,84 
zł. Na realizację zadania Gmina Gierałtowice uzy-
skała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 315.639 zł, 
oraz z budżetu państwa w wysokości 42.086 zł.  

    Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego dla OSP w Chudowie o napędzie4x2,  
z autopompą dwuzakresową, działkiem wodno- 
pianowym i linią szybkiego natarcia. Koszt zakupu 
pojazdu 467.100,00 zł.                             

    Budowa wodociągu w ul. Osiedle w Chudowie - 
wykonano zadanie współfinansowane w 30 %  
przez KWK BUDRYK SA. W ramach zadania 
wykonano sieć wodociągową z rur PE Ř 110 o dłu-
gości 460 mb., przyłącza do budynków z rur PE  
40, 50 o łącznej długości 594 mb. Całkowity koszt 
realizacji inwestycji wyniósł 380.396,10 zł.         
.

    Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej  
centrum Chudowa - zadanie współfinansowanego 
w 73 %  przez KWK BUDRYK SA. Główny zakres 
zrealizowanego zadania obejmował:  ułożenie sieci 
kanalizacji z rur PE Weholite Spiro o przekrojach 

300 - długości 403 mb,  400 - długości 226 mb,  
 500 o długości 449 mb, z rur PVC  200 długości 

352 mb,  315 długości 289 mb, wykonanie sepa-
ratora ORL KPO 50 z komorą odmulającą i filtrem 
1 kpl, wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewi-
zyjnych PE SPIRO  1000 szt 15,  1200 szt. 32. 
Całkowity koszt realizacji inwestycji 961.033,16 zł.
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    owa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Brzezina II etap - Wykonano odcinek od torów 
kolejowych w Gierałtowicach do skrzyżowania 
z drogą polną przy krzyżu w Chudowie. Droga o po-
wierzchni 3819  została zbudowana na podbu-
dowie z mieszanki mineralno-cementowej metodą 
recyklingu z powierzchniowym utrwaleniem na-
wierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 
Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych  w kwocie 110.000 zł. Całkowity 
koszt zdania 413.718,56 zł.                  

    Przebudowa skrzyżowania ulic Topolowej 
i Zabrskiej - zadanie obejmowało przebudowę 
przepustu  500 mm, wykonanie nasypu drogo-
wego, wykonanie konstrukcji poszerzenia drogi na 
długości 25 m do szerokości 5,5 m. Całkowity koszt 
przebudowy skrzyżowania wyniósł 50.996,00 zł.   

    PBW Przebudowy łącznika ul. Topolowej 
i Szkolnej - opracowano dokumentację przebudowy 
konstrukcji drogi o nawierzchni z kostki betonowej 
na długości 343 mb wraz z wymianą wodociągu 
wraz z przyłączami. Koszt opracowania doku-
mentacji 24.497,00 zł.                       

    
    Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Brzezina w Chudowie  III etap.                             
W ramach zadania wykonano ostatni III etap dłu-
gości 0,840 km przebudowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych „Brzezina” łączącej Gierałtowice 
z Chudowem od ul. Korfantego w Gierałtowicach 
do ul. Bocznej w Chudowie. Drogę wykonano: 
podbudowa w technologii kruszywa stabilizowa-
nego cementem, nawierzchnia z podwójnego po-
wierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową 

2
z grysami (pow. 3073 m ).                         
Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w kwocie 126.000 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 293.757,14 zł. 

    Rozbudowa budynku OSP w Chudowie - 
Realizacja zadania prowadzona była z jednocze-
snym wykonaniem kotwienia istniejącego budynku 
OSP. W ramach realizacji zadania budynek został 
rozbudowany o dwukondygnacyjną wieżę obserwa-
cyjną z klatką schodową, nowe pomieszczenie ga-
rażu dla wozu ratowniczo - gaśniczego. Przebu-
dowie uległ dach nad salą posiedzeń, pomieszczenia 
sanitarne i socjalne dla biorących udział w akcjach 
bojowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chudowie.                                    
W budynku zainstalowano kolektory słoneczne dla 
ogrzewania ciepłej wody, instalacja solarna  została 
dofinansowana dotacją w kwocie 10.860 zł ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł: 1.240.967,41 zł.           
.

    Zagospodarowanie terenu wokół budynku 
OSP w Chudowie. Zadanie obejmowało wyko-
nanie odwodnienia i utwardzenia nawierzchni placu 
wokół budynku OSP w Chudowie. Kanalizację de-
szczową wykonano z rur PVC (  200 i  160) 
o długości 68 mb. Nawierzchnia została wykonana 
z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, na-
tomiast chodnik i opaska została wykonana z kostki 
betonowej w kolorze żółtym. Całkowita po-
wierzchnia wykonanej nawierzchni z kostki betono-

2wej wyniosła 1017 m . Plac obramowany został 
krawężnikiem drogowym. Wzdłuż budynku wielo-
funkcyjnego ułożono chodnik dla pieszych sta-
nowiący dojście do Ośrodka Zdrowia. Przełożono 
część ogrodzenia placu. Koszt zadania wyniósł 
304.253,18 zł.                                     
.

  
   W lipcu 2009 r. wykonany został remont na-
wierzchni drogi powiatowej ulicy Szkolnej w Chu- 
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ie na odcinku 500 mb. Zadanie było finan-
sowane ze środków budżetowych gminy oraz  ZDP  
w Gliwicach. Udział gminy wyniósł 77.715,82 zł. 
Opracowanie projektu budowlano - wykonaw-
czego na budowę chodnika przy drodze powia-
towej nr 2910S ul. Szkolna w Chudowie na 
odcinku od istniejącego chodnika przy posesji 
Państwa Żymełka do skrzyżowania z ul. Topolową. 
Zadanie współfinansowane z ZDP po 50% wartości 
zadania. Koszt całości dokumentacji wyniósł 
29.280,00 zł.                                
   PBW Przebudowy boiska LKS Gwiazda 
w Chudowie - po geodezyjnym wydzieleniu z dział-
ki gminnej terenu pod kompleks boiska sportowego 
i treningowego wykonany został projekt Budowlano 
-Wykonawczy, który otrzymał decyzję pozwolenie 
na budowę.                                  
    Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy 
Bocznej w Chudowie - zadanie obejmuje opraco-
wanie dokumentacji przebudowy konstrukcji ul. 
Bocznej w Chudowie, wymiany wodociągu wraz 
z przyłączami, budowie kanalizacji deszczowej 
wraz z przyłączami. W związku z planowanym po-
szerzeniem jezdni zlecono opracowanie dokumen-
tacji przebudowy linii energetycznej i budowy linii 
oświetleniowej. Trwa opracowanie dokumentacji. 
Koszt opracowania dokumentacji 55.054,45 zł.
.

    Wykonano remont budynku mieszkalnego 
przy ul. Dwór 2, przebudowa konstrukcji dachu 
i kominów kwota 442.194 zł.                      

    Wykonany został projekt Przebudowy drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych: od ul. Dwor-
cowej do „Ruska” w Chudowie - projekt obejmuje 
wykonanie przebudowy drogi śródpolnej na od-
cinku 840 mb o konstrukcji w technologii kruszywa 
stabilizowanego cementem oraz nawierzchnię 
z mieszanki mineralno - bitumicznej.                   
.

    Remont pomieszczeń budynku OSP w Chu-
dowie wraz z zakupem wyposażenia. - wykonano 
wymianę instalacji wodociągowej parteru, prze-
murowania i tynkowania ścian po wyburzeniach 
i przekuciach instalacyjnych, wykonanie ceramiki 
budowlanej podłogowej i ściennej, malowanie ścian 
i sufitów, wymiana istniejących drzwi na korytarzu. 
Zakup wyposażenia obejmował zakup mebli ku-
chennych do kuchni i wydawalni, zakup pieca ga-
stronomicznego gazowo - elektrycznego, dużej lo-
dówki, lady chłodniczej, zlewozmywaka wolnosto-
jącego, krzeseł oraz blatów do stołu. Koszt remontu 
oraz zakupu wyposażenia wyniósł 82.146,20 zł.       
 

dow

.

.

.
.

.

.
.

Chudów
Rok 2006 

Rok 2008 

Rok 2007 

Rok 2009 - 2010 

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/ /

/

/ //

/

/
/

5



6

Gierałtowice

Paniówki

Rok 2006 

Rok 2006 

    Przebudowa ul. Ligonia w Gierałtowicach - 
ostatni etap zadania polegający na ułożeniu na od-
cinku 352 mb nawierzchni asfaltobetonowej, budo-
wie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej oraz 
odwodnienia drogowego. Koszt inwestycji wyniósł: 
620 456,77 zł.                                               

    Przebudowa ulicy Sobieskiego w Gierałtowi-
cach - wykonano odcinek sieci kanalizacji sani-
tarnej o długości 427 mb, kanalizację deszczową 
o długości 461 mb oraz nawierzchnię drogi z kostki 
betonowej. Koszt zadania wyniósł: 744 142,60 zł.                 

    Zarurowanie Potoku Bojkowskiego wzdłuż 
działki szkolnej w Gierałtowicach - pozwoliło po-
łączyć szkolny plac z terenem za potokiem dla 
wykorzystania pod planowaną budowę boisk szkol-
nych. Koszt inwestycji wyniósł 257.127,70 zł.                        

    Budowa szkolnych boisk sportowych w Gie-
rałtowicach - przystąpiono do  realizacji boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poli-

2uretanowej 1080 m , wykonano również oświetlenie 
boiska, wyposażenie i piłkochwyty.  

  PBW i wykonanie budowy kanalizacji de-
szczowej, chodnika oraz parkingu przy ul. Sta-
chury w Gierałtowicach - zakończono projekto-
wanie i na odcinku od ulicy Ligonia do skrzy-
żowania z ulicą Ks. Roboty wykonano kanalizację 
deszczową, na nowej podbudowie ułożono na-
wierzchnię drogi z mieszanki mineralno-
bitumicznej, z kostki brukowej wykonano chodnik 
o szerokości 1,5 m oraz miejsca postojowe dla sa-
mochodów, a także ogrodzenie modułowe i piłko-
chwyt wzdłuż boiska piłkarskiego LKS. Koszt wy-
konania zadania wyniósł: 673 066,52 zł.         

    Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowicach - 
wykonano zarurowanie potoku Bojkowskiego dłu-
gości 108 m, przebudowano drogę o szerokości 3 m 
i długości ok. 300 m ze zjazdami i mijankami 
o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż rowu 
zamontowano 140 mb poręczy ochronnych stalo-
wych. 
Koszt wykonania prac wyniósł: 589 169,56 zł.                            
 
    Budowa szkolnych boisk sportowych w Gie-
rałtowicach - zakończono realizację projektu 
obejmującego budowę kompleksu o nawierzchni 
syntetycznej poliuretanowej w kolorystyce zielono - 
żółtej składającego się z boiska do koszykówki o po-

2wierzchni 510 m , boiska do siatkówki, bieżni czte-
rotorowej do biegu na 60,0 m oraz skoczni do skoku 
w dal. Wykonano też odwodnienie, oświetlenie 
kompleksu boisk, montaż piłkochwytów, wyposa-
żenia sportowego, chodniki, widownię. Posadzono

.
.

.

.

.

.
.

zieleń i ogrodzono cały terenu boisk. Koszt łączny 
kompleksu wszystkich boisk wykonanych w 2007 
i 2008 r wyniósł 1.485.732,33 zł.                      

 
    Budowa Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gierałtowicach -  realizację zadania  
rozpoczęto w  lutym 2009 r., zakończono w maju 

2,  2010 roku. Powierzchnia całkowita 838 m kubatu-
3

ra 4.025 m . Na parterze przeznaczonym dla Ośrod-
ka Zdrowia znajduje się przeszklony hol z reje-
stracją, poczekalnia dla dorosłych i dzieci, gabinety 
lekarza rodzinnego, pediatry i EKG, dwa gabinety                      

.

.

 dwa gabinety zabiegowe, pomieszczenia personelu, 
sanitariaty oraz kotłownia i pomieszczenia 
techniczno-gospodarcze. Na I piętrze usytuowane 
są pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnego Centrum Informacji. Oba poziomy są 
w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.   
Koszt budowy wyniósł ok. 4,5 mln zł.           
    Zagospodarowanie terenu przy Ośrodka Zdro-
wia, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałto-
wicach parking od strony ul. Powstańców i drogi 
wewnętrznej z chodnikami. Koszt prac wyniósł: 
288 751 zł.                                              

.

.

.

Rok 2007 

Rok 2007 

Rok 2008 

Rok 2009 - 2010 

Rok 2009 - 2010 

   Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową 
ścieżki rowerowej, chodnika oraz kanalizacji de-
szczowej na odcinku od ul. Topolowej w Chudo-
wie do OSP w Paniówkach - zadanie opisane jest 
w części dotyczącej sołectwa Chudów - strona nr 5.                                                            

    Budowa krytej pływalni - wykonany został 
etap stanu zerowego - koszt wykonanych prac to 
kwota ok. 4.394.000 zł.                           

    PBW Przebudowy ul. Zwycięstwa - dokumen-
tacja projektowa obejmuje budowę chodnika, budo-
wę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, wy-
mianę wodociągu wraz z  przyłączami oraz remont 
nawierzchni drogi na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Gliwicką. Koszt 
opracowania dokumentacji wyniósł 29.890,00 zł.   

    Przebudowa „starej szkoły” na ośrodek 
zdrowia w Paniówkach - wykonano prace ogólno-
budowlane z wyburzeniem niektórych ścianek, bu-
dową nowych, dla uzyskania pomieszczeń spełnia-
jących nowe funkcje, przebudową instalacji wody 
zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej, wymianie 
instalacji c.o., wykonaniu wentylacji grawitacyjnej 
i mechanicznej. Do użytku przekazano pomieszcze-
nia gabinetu lekarza ogólnego i lekarza pediatry po-
łączone z gabinetem  zabiegowym, rejestracji z po-
czekalnią, pomieszczenia socjalno sanitarne dla per-
sonelu i pacjentów, gabinet stomatologiczny.      
Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych 
oraz zagospodarowano plac przed Ośrodkiem Zdro-
wia. Całkowity koszt zadania wyniósł 953.745,57 zł 

    Budowa parkingu przy ul. Zabrskiej w Pa-
niówkach. Zadanie obejmowało wykonanie par-
kingu wraz z wykonaniem odwodnienia.  Wyko-
nano 133 mb kanalizacji deszczowej z PVC ( 315, 

 200 mm), nawierzchnię parkingu ze zróżnicowa-
nej kolorystycznie kostki betonowej gr. 8 cm, obra-
mowanej krawężnikiem drogowym o powierzchni 

21.736 m , chodnik z kostki betonowej zlokalizo-
2

wany wzdłuż parkingu o powierzchni 359 m , drogę 
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Rok 2008 

 o nawierzchni z tłucznia kamiennego -  
2

powierzchni  173 m . W ramach zadania wykonano 
również oznakowanie, nasadzenia, humusowanie 
i obsianie trawą. Koszt zadania to 437.201,57 zł.

    Przebudowa  kotłowni węglowej na gazową 
w szkole podstawowej w Paniówkach - zakoń-
czono przebudowę kotłowni przez demontaż i fi-
zyczną likwidację trzech kotłów węglowych o mocy 
320 kW każdy, zamontowano trzy kondensacyjne 
kotły gazowe firmy Viessmann o mocy 460 kW 
każdy, wykonano przyłącze gazu zasilające ko-
tłownię, zamontowano urządzenia i instalacje m.in. 
pompy obiegowe w obiegu kotłowym i w obiegu 
wody grzewczej, stację uzdatniania wody, układ sta-
bilizująco uzupełniający, magnetoodmulacz. Zada-
nie uzyskało dofinansowanie w kwocie 96.501 zł 
w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Kato-
wicach. Wartość zadania wyniosła 863.981,67 zł.

    Przebudowa drogi śródpolnej od ul. Zabrskiej 
do ul. Gliwickiej - zadanie obejmowało przebu-
dowę drogi o długości 593 mb. o konstrukcji z kru-
szywa stabilizowanego cementem i nawierzchni 
z podwójnego utrwalenia powierzchniowego gry-
sem kamiennym. Koszt zadania wyniósł 214.785,49 
zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinan-
sowanie z FOGR w wysokości 88.950,00 zł.            

    Budowa gminnej krytej pływalni w Paniów-
kach - Realizacja zadania przebiegała od 2008 roku. 
Obiekt ukończono, wyposażono i oddano do użytku                                    

gospodarczą

.

.

.

.

/
/
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Pejzaż romantyczny - O poranku
Cd. na s. 8

 2009 roku. Uzyskany efekt rzeczowy to: 
3budynek o kubaturze 23 825 m  i powierzchni całko-

2witej 5 140 m , mieszczący dwie niecki basenowe 
o wymiarach 25 x12,5 m oraz 12,5 x 6 m, zjeżdżalnię 
wodną, 4 baseny do hydromasażu, tunel wodny,  
grotę solną , widownię na 164 miejsca oraz zaplecze 
sanitarno - szatniowe, techniczne i administracyjno-
biurowe.                     
Zadanie współfinansowane było przez MENiS 
w kwocie 2.250.000 zł oraz uzyskało dofinan-
sowanie ze środków unijnych Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwo-
cie 1. 999. 285,22 zł. Wartość zadania (budowa 
krytej pływalni bez stanu „0” i parkingu) wyniosła  
26.465.000,00 zł).                                  

    Budowa układu solarnego w budynku gminnej 
krytej pływalni w Paniówkach - Realizacja zada-
nia nastąpiła w I kwartale 2010 r. Wykonana została  
dostawa i montaż 18 sztuk kolektorów słonecznych 
próżniowych, dyfuzyjnych o łącznej powierzchni 

2 orpcji 54 m wraz z rozbudową istniejącego 
węzła cieplnego w budynku krytej pływalni. Uzy-
skano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu                                  

z końcem

abs

.

.
.

projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej 
dla mieszkańców zachodniej części subregionu cen-
tralnego” uczestniczy w przygotowaniu zadania po-
legającego na wytyczeniu, budowie  i oznakowaniu 
ścieżek rowerowych na szlaku od Zamku w Toszku 
do Zamku w Chudowie, projekt uzyskał dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
444.444,44 zł.                               

    Kolejnym zadaniem realizowanym wspólnie 
z gminami powiatu gliwickiego i powiatem gli-
wickim jest projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi 
gliwickiej”. Realizacja projektu w sołectwie Pa-
niówki obejmuje zakup i montaż info - kiosku z do-
stępem do internetu przy pomieszczeniach 
„sołtysówki”, a także zakup nowego komputera do 
świetlicy środowiskowej. Gmina pozyskała na rea-
lizację tego projektu dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
160.000,00 zł.                                       

.
.

.

Przyszowice
Rok 2006 

    Budowa kompleksu szkolnych boisk spor-
towych w Przyszowicach - zespół boisk o na-
wierzchni syntetycznej, poliuretanowo-gumowej, 
obejmujący boisko do gry w koszykówkę, w piłkę 
ręczną, bieżnię wokół boiska głównego o długości 
toru 200 m z bieżnią prostą na 100 m, skocznię do 
skoku w dal i wzwyż, boisko do siatkówki i tenisa 
ziemnego, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, 
parking, chodniki wewnętrzne, dwa stoły betonowe 
do tenisa stołowego. Kompleks został oświetlony 37 
szt. opraw oświetleniowych na 12 słupach oświe-
tleniowych oraz ogrodzony przęsłami systemowymi 
stalowymi na długości 435 m. Wartość całego 
zadania wyniosła 2 213 436 zł.                 

                       
    Przebudowa ul. Parkowej w Przyszowicach -
nawierzchnia i budowa kanalizacji deszczowej - 
Realizacja zadania obejmowała wykonanie kanali-
zacji deszczowej  z rur PVC -U o przekroju O 315 
i 200 łącznej długości 304,4 mb, 13 kpl. studni rewi-
zyjnych betonowych O 1000, 6 kpl. studni inspe-
kcyjnych z tworzywa sztucznego O 600 i wykonanie  
na podbudowie z kruszywa nawierzchni drogi z kos-

2tki brukowej o powierzchni 2133,2 m . Przed rozpo-
częciem zadania PGK wykonał wymianę wodo-
ciągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej.Warość 
zadania wyniosła 583 052,07 zł.                      . 
    Budowa chodnika przy ulicy Makoszowskiej 
w Przyszowicach na odcinku od przepustu do 
skrzyżowania z drogą Grobla przy współfinansowa-
niu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląs-
kiego. Wybudowanie tego odcinka chodnika po- 

.

. .

zwoliło uzyskać ciąg komunikacyjny dla pieszych 
od ulicy Gliwickiej do wiaduktu nad Kłodnicą. 
Udział gminy w realizacji zadania - 135 050 zł.                         
    Wykonano przebudowę barierek przy szkole i za-
tok postojowych na ulicy Szkolnej w Przyszowi-
cach, uzyskano zwiększenie miejsc postojowych 
przy szkole. Koszt przebudowy wyniósł 22 889 zł.                                     
    Przebudowa ul. Floriana w Przyszowicach - 
nastąpiło poszerzenie nawierzchni drogi na odcinku 
odtwarzanym po wykonaniu kolektora kanalizacji 
sanitarnej.                   

                         
   Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby 
w Przyszowicach - realizowany był I etap zadania 
polegający na wykonaniu zarurowania i częścio-
wym przełożeniu odcinka rowu CH-2 od ul. Spół-
dzielczej do ulicy Jasnej tj. na długości 352 mb. 
Kanalizacja wykonana została z rur PVC O 800 mm.
Koszt przebudowy wyniósł 730 401,70 zł.            
    Budowa  parkingu przy ul. Makoszowskiej 
w Przyszowicach - wykonano parking o na-
wierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, jako droga 

2
manewrowa o pow. 1033 m  oraz kraty trawnikowej 
z tworzywa sztucznego gr. 4 cm dla miejsc postojo-

 .

.

.

.

 

2
wych o pow. 879 m . Parking obramowany jest         
krawężnikiem drogowym. Odwodnienie powierz-
chniowe z nawierzchni utwardzonej (kostka beto-
nowa) funkcjonuje za pomocą krat ściekowych włą-
czonych do przydrożnego rowu. Odwodnienie 
wgłębne jest zrealizowane za pomocą drenażu z rur 
perforowanych oraz drenażu francuskiego. Budowa 
parkingu kosztowała 299 155,70 zł.                   
    Remont nawierzchni ul. Brzeg w Przyszowi-
cach. Remont obejmował sfrezowanie istniejącej 
nawierzchni na odcinku ok. 500 mb, wykonaniu 
warstwy wyrównującej oraz warstwy ścieralnej 

2gr. 5 cm (pow.1746 m ). Przebudowano również 
zjazdy i utwardzono pobocze kruszywem. Koszt re-
montu wyniósł 109 475,80 zł.                     
    Przebudowa budynku „starej” szkoły w Przy-
szowicach - rozpoczęto realizację zadania polegają-
cego na zagospodarowaniu pomieszczeń na pod-
daszu dla świetlicy środowiskowej, przebudowie 
klatki schodowej, przebudowie pomieszczeń na par-
terze z przeznaczeniem dla organizacji społecznych 
działających w Przyszowicach oraz biblioteki z czy-
telnią i sali multimedialnej dla szkoły podstawowej, 
wymianie wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
c.o., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, insta-
lacji wod-kan. Realizacja zadania pozwoliła na udo-
stępnienie pomieszczeń z początkiem maja 2009 r. 
do zagospodarowania użytkownikom. Koszt prze-
budowy wyniósł 1 334 260,26 zł.                    
   Remont ul. Polnej w Przyszowicach. Zadanie 
zostało zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Gliwicach. Gmina udzieliła pomocy finan-
sowej w kwocie 20 000 zł. W ramach zadania wyre-
montowano odcinek dł. ok. 360 mb drogi powia-
towej (DP 2910S) o nawierzchni z mieszanki 
mineralno - bitumicznej. Udział gminy w realizacji 
zadania wyniósł 39 955 zł.                                 
          

.

.

.

.

.

Rok 2007 

Rok 2008 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwo-
cie 79 056,00 zł. Wartość zadania - 527.835.06 zł

    Budowa parkingu dla kompleksu szkolno-
sportowego w Paniówkach - 
W sąsiedztwie pływalni i szkoły wykonano parking 

2 o powierzchni 4300 m  na 68 miejsc parkingowych 
z odwodnieniem i oświetleniem parkingu. Wartość 
zadania wyniosła 1.855.476,61 zł.                            

    Remont  przepustu w ciągu drogi „Na piasek” 
na potoku Promna zniszczonego w czasie powo-
dzi - wykonano uzupełnienie kruszywem wyrwy 
w korpusie drogi nad przepustem, wykonano remont 
nawierzchni jezdni na przepuście, pobocza oraz 
barier energochłonnych. Koszt remontu wyniósł 
42.877,00 zł.                                

    PBW drogi śródpolnej obok boiska LKS 
w Paniówkach na odcinku od ul. Dworskiej do 
ul. Podzamcze - opracowano dokumentację prze-
budowy drogi śródpolnej o długości 750 mb. Koszt 
opracowania dokumentacji wyniósł 14.945,00 zł.   

Ponadto Gmina wspólnie z gminami powiatu gli-
 i powiatem gliwickim, będącym liderem                                  

.

.
.

.
.

.
.

wickiego

/
/

/

/



8

    Remont budynku OSP w Przyszowicach - wy-
konany został częściowy zakres zadania polegający 
na wymianie stolarki okiennej na I piętrze oraz re-
moncie pokrycia dachu części budynku OSP o pow. 

2 
ok. 100 m wraz z wymianą obróbek dachowych, ry-
nien i rur spustowych. Wartość remontu wyniosła 
86 074,47 zł.  

   Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby 
w Przyszowicach - drugi etap zadania polegał na 
budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie 
drogi o długości 551 mb. o nawierzchni asfalto-
betonowej oraz chodnika z kostki. Uzyskano dofi-
nansowanie z Narodowego Programu Rozwoju 
Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w kwocie 
648.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 
1 297 382,93 zł.                                              
   Budowa drogi ul. Graniczna na odcinku od ul. 
Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Boj-
kowskiej w Gliwicach tj. 2.0 km - o nawierzchni 
z betonu asfaltowego, który umożliwi nowe, szyb-
sze połączenie sołectw Przyszowice i Gierałtowice, 
a także skomunikuje 73 ha terenów inwestycyjnych 
(Synergy Park) zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. 
Zadanie rozpoczęto w październiku 2009 r. Zakoń-
czono 15 listopada 2010 r. Łączna wartość zadania 
wyniosła 7.688.612 zł. Gmina uzyskała dofinanso-
wanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł, udział miasta 
Gliwice w realizacji zadania na terenie Gliwic wy-
niósł 488.600 zł.                      
    Przebudowa boiska LKS „Jedność” 32 w Przy-                                             

                                               .

.

.

.

szowicach - rozpoczęcie zadania nastąpiło w  czer-
wcu 2009 roku, zakończono we wrześniu 2010 roku.
Wykonano boisko trawiaste o wymiarach 100x65 m, 
z systemem odwadniania i automatycznego nawa--
dniania, zadaszone trybuny dla widzów o łącznej 
liczbie miejsc 420, dwa boksy dla zawodników 10 
miejscowe, boks dla sędziów.                    
Ponadto wykonano boisko do piłki plażowej o wy-
miarach 20 m x 12 m, oświetlenie terenu na masz-
tach 18 metrowych, ogrodzenie z elementów syste-
mowych wraz z piłkochwytami, barierki oddziela-
jące kibiców od boiska. Kopalnia „Sośnica-Mako-
szowy” wyasygnowała na finansowanie zadania 
kwotę 549.892 zł z tytułu usuwania szkód spowo-
dowanych eksploatacją górniczą. Wartość zadania 
sfinansowana przez gminę wyniosła 1 349 967 zł.          

  Budowa kolektora O 1400 z rowu A przy ul. Po-
wstańców Śląskich do Potoku Cienka w Przyszo-
wicach, jako zabezpieczenie przeciwpowodzio-
we. Finansowana przez Kopalnię Sośnica-Mako-
szowy, realizacja zadania o wartości 3.520.520,99 zł 
trwała od czerwca 2009 roku do sierpnia 2010 r.                                  

 

.

 
.

.

   Przebudowa i zmiana użytkowania części wy-
sokiego parteru budynku pałacowego na sale 
zajęć dla dzieci przedszkolnych. Opracowana 
została dokumentacja projektowa przebudowy po-
mieszczeń wysokiego parteru w budynku pała-
cowym przy ul. Parkowej na sale zajęć dzieci przed-
szkolnych, a następnie wykonano zadanie o war-
tości 253.652 zł.                                  
   Remont nawierzchni ul. Ks. Pogrzeby. War-
tość wykonanych prac wyniosła 113.360 zł.                                           
    Zadania na które pozyskano dofinansowanie 
w ramach usuwania szkód powodziowych:    
- Remont nawierzchni ul. Wieczorka w ramach 
usuwania szkód spowodowanych powodzią -  
kwota 110.166 zł.                    
- Remont potoku Cienka wraz z remontem 
dwóch przepustów - kwota 75.935 zł.            
- Remont dwóch przepustów na rowie K 4 - kwota 
73.749, zł.                                                

.

.

.

.

 .

.

Rok 2009 - 2010 

Rok 2010 

Chudów

Gierałtowice

Przyszowice

Rok 2008 

Paniówki
Rok 2006 

Rok 2007 

Rok 2007 

Rok 2008 

Rok 2009 i 2010 

Rok 2008 

Rok 2009 

Rok 2010 

Rok 2008 

Rok 2006 

Rok 2010 

Rok 2009 

Rok 2010 

1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szkol-
nej. Etap II.
Termin odbioru prac: 04.03.2008 r. (Długość sieci + przy-
łącza - 375 m). Wartość umowna netto: 77 947,97 zł.
2. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budyn-
ków mieszkalnych w ul. Zabrskiej - od ul. Topolowej 
w Chudowie do ul. Zamkowej w Paniówkach.
Termin odbioru: 20.12.2008 r. (Długość sieci + przyłącza 
- 1427,6 m) Wartość umowna netto: 305 113,35 zł.

1. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budyn-
ków mieszkalnych w  ul. 27-go Stycznia.
Odbiór prac: 21.07.2006 r. (Dł. sieci + przyłącza - 357 m)
Wartość umowna netto: 71 338,50 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Skotnickiej. 
Odbiór: 13.11.2006 r. (Dł. sieci + przyłącza - 405,00 m)
Wartość umowna netto: 64 558,63 zł.
3. Zarurowanie rowu melioracji szczegółowej Ch7 
w rejonie przepustu pod ul. Dworską - wymiana odc. 
wodociągu. Odbiór prac: 20.12.2006 r. Dł. wodociągu 
34  m. Wartość umowna netto: 46 716,42 zł.

1. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budyn-
ków  w  ul. Dworskiej - odc. Budynek OSP do ul. Po-
wstańców Śl. Odbiór prac: 20.12.2007 r. (Dł. sieci + przy-
łącza - 1 293,1 m) Wartość umowna netto: 389 500,00 zł.

2. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Orzeszkowej. Odbiór prac: 2.02.2006 r. Dł. sieci + 
przyłącza -143,5 m. Wartość umowna: 33 200,00 zł.
3. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Powstańców Śl. Odbiór prac: 29.09.2006 r. Dł. sieci 
+ przyłącza -1463,0  m. Wartość umowna: 457 147,00 zł. 
4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Wieczorka, Fornalskiej, Morcinka. Odbiór prac: 
26.09.2006 r. Dł. Sieci + przyłącza -1275,0  m. 
Wartość umowna: 199  488,00 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasnej i Polnej.
Odbiór końcowy: 6.11.2006 r. Dł. Sieci + przyłącza - 330 m.
Wartość umowna: 80 262,00 zł.

1. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Poloczka. Odbiór prac: 23.07.2007 r. Dł. sieci + 
przyłącza -1496 m. Wartość umowna: 303 757,00 zł.
2. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Parkowej. Odbiór prac: 28.09.2007 r. Dł. sieci + 
przyłącza  - 846 m. Wartość umowna: 244 303,00 zł. 
3. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Floriana. Odbiór prac: 28.09.2007 r. Dł. sieci + przy-
łącza - 790  m. Wartość umowna: 374 233,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
od studzienki A2 do A52 - odc. Od ul. Parkowej, przez 
ul. Floriana do rowu przy ul. Gierałtowickiej.
Odbiór końcowy: 28.09.2007 r. Długość sieci + przyłącza - 
1206 m. Wartość umowna: 1 920 000,00 zł.

1. Wymiana i rozbudowa wodociągu wraz z przyłą-
czami  w  ul. Wodnej - od ul. Gierałtowickiej do ul. Po-
wstańców Śl. Odbiór prac: 10.03.2008 r. Dł. sieci + przy-
łącza -891 m. Wartość umowna: 175 000,00 zł.
2. Przebudowa wodociągu od ul. Makoszowskiej do 
ul. Leśniej. Odbiór prac: 12.08.2008 r. Dł. sieci + przyłą-
cza  - 600 m. Wartość umowna: 126  000,00 zł. 
3. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Brzeg 
- od ul. Dębowej w Paniówkach do ul. Gliwickiej wraz 
z łącznikiem do potoku Chudowskiego. Odbiór prac: 
17.09.2008 r. Dł. sieci + przyłącza - 3 078 m. 
Wartość umowna: 731 000,00 zł.

1. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami   
w  ul. Gierałtowickiej, Spółdzielczej i Ks. Pogrzeby.
Dł. sieci + przyłącza - 4 177,0 m. Wartość netto:770 00,00 zł. 

1. Budowa wodociągu przesyłowego wraz z przyłą-
czami od komory wodomierzowej w Borowej Wsi do 
ul. Powstańców Śl. Termin wykonywania prac: 
15.09.2008-31.01.2009 r. Dł. sieci + przyłącza -3208,61m.  
Wartość umowna netto: 1 334 900,34 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzieczej. 
Termin odbioru: 2.12.2009 r. Dł. sieci + przyłącza -760,5 m.  
Wartość umowna netto: 395 445,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej przy ul.: Południowej, 
Korfantego i Granicznej. Odbiór: 8.10.2010 r. Dł. sieci 
+przyłącza-2826 m. Wartość umowna: 577 157,00 zł.

1.Opracowanie projektu budowlanego i rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Paniówkach.        
Odbiór: 16.12.2009 r. Wartość netto: 237 000,00 zł.
2. Awaryjna wymiana odc. sieci wodociągowej w ulicy 
A. Swobody. Termin wykonania: 10-26.08.2009 r. 
Długość odcinka - 260 m. Wartość netto: 50 000,00 zł. 
3. Awaryjna wymiana odc. sieci wodociągowejod nr 1 
do nr 15 w ulicy Powstańców Śl. 
Termin wykonania: 10.08-10.09.2009 r. 
Długość  odcinka - 295 m. Wartość netto: 120 000,00 zł.

.

1. Remont wodociągu rozdzielczego wraz z przyłącza-
mi w ul. Zwycięstwa - od ul. Dębowej do ul. Zabrskiej. 
Odbiór: 11.10.2010 r. Długość odcinka 3945, 61 m.           
Wartość netto: 767 999,63 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Darwina. 
Odbiór: 25.05.2010 r. 
Długość odcinka - 587 m. Wartość netto: 104 000,00 zł. 

.

1. Wymiana i rozbudowa wodociągu wraz z przyłącza-
mi w ul. Piontka. Odbiór: 28.07.2008 r. (Długość sieci + 
przyłącza - 803 m). Wartość umowna netto: 100 000,00 zł.
2. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami w ul. Ks. 
Roboty - od ul. Granicznej do ul. Powstańców Śl. - 
dwie strony ulicy.
Odbiór: 18.07.2008 r. Długość sieci + przyłącza - 3407 m. 
Wartość umowna netto:604 299,14 zł.

1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami do budyn-
ków mieszkalnych w ul. Dworskiej i ul. Wodnej.
Termin odbioru: 20.04.2009 r. (Długość sieci + przyłącza 
- 1 167,68 m). Wartość umowna netto: 559 000,00 zł.
2. Wymiana wodociągu wraz z przyłączami do budyn-
ków przy ul. Nowej.
Termin odbioru: 17.09.2009 r. (Długość sieci + przyłącza 
- 1 355,96 m). Wartość umowna netto: 253 477,14 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Topolowej. 
Odbiór: 13.11.2009 r. (Dł. sieci + przyłącza -110,00 m)
Wartość umowna netto: 13 273,03 zł

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezina. 
Odbiór: 09.09.2010 r. (Długość sieci + przyłącza - 58 m). 
Wartość umowna netto: 13 500,71 zł.

1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Południowej,  
Korfantego i Granicznej. Odbiór: 08.10.2010 r. Dł. sieci 
i przyłączy-2844 m. Wartość umowna : 577 157,25 zł.

/Oprac.; Referat Inwestycji i Szkód Górniczych UG/

/
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edycja 2
Orkiestra zagrała też „White Christmas” i „Sa-
motnego pasterza” Jamesa Losta. Chór „Ave” 
zaśpiewał pięć kolęd: „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Narodził się w stajni”, „Gore gwiazda”, 
„W dzień Bożego Narodzenia”, „Radujtiesja wsi 
ljudije” i wspólnie z „Cecylią” - „Dziecino słod-
ka” przy akompaniamencie organów. Cecylia 
wykonała „Serca ludzkie się radują” J. Makla-
kiewicza, „Chrystus Pan się narodził” słowa 
Juliusz Słowacki, muzyka K. Wiłkomirski, 
„U żłóbka”, „Józefową kolędę” F. Rylinga, „Nie 
masz ci nie masz” O. Ansagny Maliny. Następnie 
połączone chóry wykonały „Raduj się świecie” 
G.F. Haendel'a wspólnie z orkiestrą Norberta 
Gemandra. Ostatnim punktem programu był 
marsz Radeckiego w wykonaniu orkiestry dętej 
KWK Halemba. Po koncercie życzenia i gratu-
lacje dla występujących złożył ks. Adam Pradela, 
który wszystkich obecnych pobłogosławił. 
Na organach grał Paweł Widera. Konferansjerkę 
prowadziła Urszula Długaj. Po zakończonym 
koncercie wszyscy występujący udali się do salki 
chóru „Cecylia” na słodki poczęstunek. 

 /JS/

    Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć 
w nim udział uczniowie, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz wszyscy zaintereso-
wani. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 8 
fotografii lub maksymalnie 3 filmy w terminie do 
15 kwietnia 2011 roku. Inicjatywa odbywa się 
w ramach projektu „Gliwicki i co Powiecie? 
Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickie-

go” współfinansowanego przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013. 
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na 
http://starostwo.gliwice.pl/pl/pages/ogloszone-
konkursy/regulamin.php. 

    Chór „Słowik” z Przyszowic propagując pię-
kny zwyczaj śpiewania kolęd w okresie Bożego 
Narodzenia, wystąpił 9 stycznia z koncertem 
w miejscowym kościele parafialnym. 
Chórzyści do udziału we wspólnym kolędo-
waniu zaprosili dzieci z przedszkola w Przyszo-
wicach. Henryk Mandrysz dyrygował zarówno 
chórem jak i Orkiestrą Dętą przy OSP w Przy-
szowicach, której występ ubarwił muzyczne 
spotkanie.

    2 stycznia 2011r. w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Urbana w Paniówkch 
odbył się noworoczny koncert kolęd. 
Wystąpiły chóry: „Ave” z Rudy Śląskiej - 
Halemby pod dyrekcją Adriana Lewando-
wskiego i „Cecylia” z Paniówek pod kiero-
wnictwem Androniki Krawiec. 
.

   Koncert uświetniła orkiestra dęta KWK Ha-
lemba pod dyrekcją Norberta Gemandra. 
Koncert „Intradą” rozpoczęła orkiestra kopal-
niana, potem wspólnie z ludem wykonano „Try-
umfy króla niebieskiego” i „Wesołą nowinę” 
oraz wiązankę kolęd opracowanych przez Franza 
Springera. 

Foto: Andrzej Lempa

/J.M./

    Chór z Paniówek koncertował również w sta-
rym kościele w Halembie, gdzie udał się w świę-
to Trzech Króli na zaproszenie miejscowego 
chóru „Ave”. 
    9 stycznia zespół wyjechał do Kolonowskiego 
w województwie opolskim. W miejscowym ko-
ściele parafialnym wspólnie z zaprzyjaźnionym 
chórem „Colonovica” dali godzinny koncert ko-
lęd. J.M.

    Nakładem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach ukazał się suplement do 
książki pióra Krystyny Grodoń pt. „ RACZ-
KOWIE PRZYSZOWICCY” - Historia wła-
ścicieli Czekanowa i Przyszowic.
    Suplement stanowi cenne uzupełnienie I wy-
dania książki o Raczkach. Autorka zawarła w nim 
wiele interesujących fotografii i nowych szcze-
gółów dotyczących historii tej znanej przyszo-
wickiej  rodziny.
    Suplement bezpłatnie można otrzymać w sie-
dzibie GOK. /J.M./

    Na łamach „WIEŚCI” w cyklu - Portrety 
z wystawy - przedstawiamy kolejną uczestni-
czkę drugiej edycji wystawy pt. „Nie chowajmy 
dzieł do szuflady”, której wernisaż odbył się 11 
grudnia 2010 roku  w Chudowie. 

    Agnieszka Lauterbach wystawiała swoje 
prace plastyczne - obrazy, rysunki, grafiki.
Ma 17 lat i mieszka w Przyszowicach. Uczy się 
w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Za-
brzu, gdzie: rysuje, maluje, fotografuje, rzeźbi 
i projektuje.  
    - Sztuka jest dla mnie czymś wyjątkowym - 
wyznaje - w każdej pracy mogę wyrazić swoje 
uczucia, emocje i to, o czym w danej chwili myślę. 
Większość prac wykonuję w ciepłej optymistycznej 
tonacji i choć jestem osobą nieśmiałą, to na moich 
rysunkach czasem lubię postawić mocną, zdecydo-
waną krechę. -
    Agnieszka uczestniczyła już w kilku wystawach 
plastycznych, jednak za najważniejszy uważa 
udział w XVI Międzynarodowym Biennale Gra-
fiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu (rok 2008), 
gdzie jej grafika, wykonana techniką „suchej igły” 
została zakwalifikowana do wystawy. Należy 
wspomnieć, że na Biennale nadesłano 11 351 prac 
z 39 krajów, natomiast na wystawę jury wybrało 
około 1000 dzieł.

.

    Swoją przyszłość Agnieszka pragnie związać 
z tym co lubi najbardziej - ze sztuką. Myśli o pod-
jęciu studiów związanych z architekturą i deko-
rowaniem wnętrz.

S
u

ch
a

 ig
ła

.

J. Miszczyk
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www.gok.gieraltowice.pl

Sylwester BIS 
w Teatrze Rozrywki

W programie przewidziane jest  zwiedzanie wystawy: „Szlaki Pielgrzymkowe 
Ślązaków. Od Góry św. Anny do Santiago de Compostella”, a także wizyta 

w parafii panewnickiej!!!
Wyjazd 19 lutego (sobota) o godz. 10.00. Koszt wycieczki wynosi 10 zł.

Zapisy (do 11 lutego) prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

    Wystawa, zorganizowana na zakończenie Jubi-
leuszowego Roku Świętego Jakuba, pokazuje 
miejsca święte, do których pielgrzymowali i nadal 
pielgrzymują Ślązacy, z uwzględnieniem zarówno 
największych sanktuariów: Jerozolimy, Rzymu, 
Santiago de Compostela, Częstochowy, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Góry św. Anny, Piekar Śląskich 
jak również miejsc lokalnego kultu. Na ekspozycji 
prezentowane są zabytki związane z pielgrzymo-

waniem: obrazy święte, panoramy klasztorów 
i miejsc kultu, dokumenty, wydawnictwa (modli-
tewniki, śpiewniki, „kalwaryjki”), dewocjonalia - 
różańce, krzyże, medaliki, plakietki, figurki, 
pamiątki. Celem wystawy jest przedstawienie du-
chowego, historycznego oraz obyczajowego zna-
czenia pielgrzymowania, zarówno w przeszłości, 
jak i w chwili obecnej. Wystawa znajduje się na III 
piętrze muzeum.

    Ponad 40-osobowa grupa miłośników pio-
senki i tańca wzięła udział w eskapadzie do 
Teatru Rozrywki w Chorzowie na powtórkę 
spektaklu sylwestrowego - „Sylwester BIS” - 
w którym znalazły się piosenki znane z festi-
wali w Sopocie, Opolu, Zielonej Górze, Koło-
brzegu, a nawet San Remo. 
  Najpiękniejsze zaśpiewały m.in. gwiazdy cho-
rzowskiej sceny - Maria Meyer i Elżbieta 
Okupska. Pierwsza z nich przykuła uwagę wy-
konaniem romantycznej piosenki „Mały książę” 
z repertuaru Katarzyny Sobczyk, druga - świetną 
interpretacją hitu wylansowanego przez Marylę 
Rodowicz - „Niech żyje bal”. 
    Wszystkie przeboje wykonane zostały w no-
wej aranżacji. Większość miała formę pastiszu, 
którą podkreślała zabawna choreografia ukła-
dów tanecznych. Akompaniował teatralny Big-
Band pod dyrekcją Jerzego Jarosika. 
    Najzabawniejsza okazała się część nawiązu-
jąca do kabaretonu festiwalu opolskiego, a pas-
tisz sławnego niegdyś zespołu Filipinki rozbawił 
całą salę. W numerze tym (zaczerpniętym z re-
pertuaru kabaretu Dudek) prym wodził czołowy 
artysta chorzowskiej sceny Jacenty Jędrusik. 
    Wyjazd (16 stycznia) zorganizował GOK 
w Gierałtowicach.    /JM/

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowi-
cach ogłasza konkurs na najciekawszy wpis 
dotyczący Gminy Gierałtowice na stronie:  
www.mapakultury.pl 

   Chcesz opisać swoje ulubione „kulturalne” 
miejsce? Zaprezentować wyjątkową lokalną hi-
storię? Opowiedzieć innym o swojej miejsco-
wości, zwyczajach i tradycji? 
Wejdź na nowy portal społecznościowy i dołącz 
do jego twórców!!!

    Na  konkursowe wpisy czekamy do 31 marca 
2011 roku.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 
www.gok.gieraltowice.pl

.

.

Konkurs GOKu

    Grupa dzieci i młodzieży z GOK-u wraz z pu-
blicznością owacjami na stojąco nagrodziła po-
kaz dyplomowy słuchaczy III roku Państwo-
wego Policealnego Studium Zawodowego 
Wokalno-Baletowego w Gliwicach.

    Spektakl wieńczący 2,5-letni cykl kształcenia 
wystawiono 10 stycznia na scenie Gliwickiego Te-
atru Muzycznego. Jego twórcami są pedagodzy 
szkoły i jednocześnie artyści gliwickiej sceny mu-
zycznej: Jerzy Gościński - reżyseria, Iwona Gro-
cholska, Zofia Dąbrowska, Jacek Nowosielski 
oraz gościnnie Katarzyna Gruca - choreografia. 
    Młodzi artyści zabrali publiczność w podróż 
dookoła świata. Ta łatwo dała się namówić, wyku-
pując wszystkie bilety już na wiele tygodni przed 
spektaklem. Reklamacji nie było. Były za to gorą-
ce brawa. Oklaskiwano żywiołowo wykonane tań-
ce, m.in. tyrolski, afrykański, tango argentyńskie. 
Nie zabrakło też akcentów wokalnych. Widzów 
urzekli: Sylwia Bocian wykonaniem piosenki 
„Kocham Paryż” z musicalu „Can-can” oraz Ale-
ksander Kruczek arią „Graj cyganie” z operetki

.

„Hrabina Marica”. Pokaz zakończyły brawurowo 
wykonane tańce góralskie do muzyki Wojciecha 
Kilara. 
    - W trakcie spektaklu oceniano taniec – mówi 
Krystyna Konopacka-Parniewska, dyrektor stu-
dium - Program pokazu dyplomowego dobrany był 
tak, aby młodzież mogła zaprezentować wszystkie 
poznane techniki tańca: klasycznego, współcze-
snego, charakterystycznego i stepu. 2,5 letni cykl 
kształcenia wymaga intensywnej pracy, determi-
nacji i pasji. - 
    Po spektaklu, 

    Warto dodać, że dzięki uprzejmości dyrektora 
GTM Pawła Gabary i dyrektor studium Krystyny 
Konopackiej-Parniewskiej, grupa z Gminnego 
Ośrodka Kultury mogła bezpłatnie obejrzeć przed-
stawienie.  

dzieci (pod opieką instruktorek - 
Beaty Stawowy i Mirosławy Mirańskiej-Bara-
niuk) wracały do domu niezwykle podekscyto-
wane i zadowolone, być może wśród nich są przy-
szli aktorzy scen muzycznych...

Oklaskiwali przedstawienie dyplomowe

Grupa z GOKu na scenie GTM

/J. Miszczyk/

   Po raz kolejny świetlice środowiskowe w Pa-
niówkach i Przyszowicach wygrały konkurs 
i otrzymał dotacje na zorganizowanie ferii pod 
hasłem „Nie zapominajmy o naszych sąsia-
dach”. Laureatami ogólnopolskiego konkursu 
były 152 organizacje w tym 5 z województwa 
śląskiego, tak więc są powody do dumy.     
    Projekty finansowane przez Fundację Wspoma-
gania Wsi realizowane są we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Klub Abstynenta „Stokrotka” oraz 
Klubem Sportowym LKS 35 Gierałtowice.     
    Celem konkursu było umożliwienie dzieciom 
i młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich

.

.

miejscowościach, nie tylko spędzenia czasu 
w sposób atrakcyjny i bezpieczny, ale przede 
wszystkim pożyteczny. Projekty zgłoszone do 
konkursu musiały przewidywać zorganizowanie 
pomocy dla najstarszych i najbardziej potrze-
bujących mieszkańców (chorych, niepełno-
sprawnych, samotnych). Mamy nadzieję, że bene-
ficjenci projektów ferie spędzą, dobrze się bawiąc

na zaplanowanych przez instruktorów świetlic 
zajęciach wypoczynkowych, a pomoc świadczona 
potrzebującym sąsiadom przyniesie ulgę w ich 
codziennym życiu, a dzieciom satysfakcję. Może 
będzie to również zalążek do tak szlachetnej po-
stawy, jaką jest wolontariat na rzecz osób po-
trzebujących pomocy.

Dotacje na ferie

/Beata Nitsze/
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informator
WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032 30 11 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032 30 11 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032 30 11 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032 30 11 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Mateusz PAPKALA
tel. 032 30 11 313;
e-mail: okomp@gieraltowice.pl
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311 
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032 30 11 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Gabriela MĄCZKA
tel. 032 30 11 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032 30 11 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Weronika BARGIEL
tel. 032 30 11 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Budownictwa i Architektury
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032 30 11 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032 30 11 390;e-mail:ros@gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032 30 11 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032 30 11 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
Henryk KŁOSEK
tel. 032 30 11 501;
e-mail: ppa@gieraltowice.pl
Biuro Radców Prawnych
tel. 032 30 11 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032 30 11 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7
Dyrektor - Paweł ROSICKI 
tel. 032 30 11 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gminne Centrum Informacji
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 527, 032 30 11 528,
032 30 11 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032 30 11 521; fax: 032 30 11 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032 30 11 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032 30 11 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032 30 11 508; 601 063 805
Andrzej Gawlik - sołectwo Przyszowice
tel. 032 30 11 509; 601 056 069
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Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 
Do 15 lutego 2011 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 44 „WIEŚCI” otrzymują: 

Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7, od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00 - 15.00.            

Janina i Leon 
Weinsteinowie z Przyszowic, Elżbieta Adamczyk z Gierałtowic,Damian Stanik 
z Knurowa. 
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Frazeologizmy mitologiczne
Krzyżówka

    W ramach ferii z GOK-iem dzieci z terenu gminy 
Gierałtowice gościły w Parku św. Mikołaja w Zatorze. 
Wyjazd (24 stycznia) cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem. Na spotkanie ze św. Mikołajem ponad 80-osobowa 
grupa wyruszyła dwoma autokarami.                      
    Milusińscy odwiedzili nie tylko św. Mikołaja, ale również 
bajkowe domki Krasnoludków, Kopciuszka, Baby Jagi, Jasia 
i Małgosi, Kota w Butach i wiele innych. Dorośli zaś fantasty-
cznie powrócili do lat młodzieńczych.                    
    W Parku nie zabrakło słynnej Poczty św. Mikołaja! To wła-
śnie stąd można było wysłać kartkę nie tylko do Świętego z 
prośbą o prezent w przyszłym roku, ale również do swoich 
bliskich, czy znajomych. Nasi podróżnicy obejrzeli także film 
w technologii 3D. Na spragnionych nieco innych atrakcji, 
czekał prawdziwy salon gier. Wszyscy, którym znudziła się 
bajkowa przygoda, mogli trochę odpocząć i zjeść coś sma-
cznego w Karczmie „River Park”.                                  
    Jedną z głównych atrakcji programu była, przemierzająca 
przez parkowe alejki, parada postaci bajkowych. Głównym 
bohaterem był oczywiście Gospodarz Parku - św. Mikołaj. 
Nie zabrakło także Kota w Butach, Baby Jagi, Królowej 
Śniegu, Kubusia Puchatka, Kłapouchego i wielu innych. War-
to dodać, że nieco odważniejsze pociechy rozmawiały ze 
św. Mikołajem w jego domu, pozując jednocześnie do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.                                    
    Dużym powodzeniem cieszył się Kocioł Zapomnienia. Na 
karteczkach zapisywano swoje złe uczynki, które następnie 
wrzucano w ogień. Kocioł cieszył się popularnością nie tylko 
wśród najmłodszych. Inni strzelali z armaty i odwiedzili Stra-
szny Dwór.                                    
     Na zakończenie wszyscy otrzymali ciepłą herbatę i udali 
się w drogę powrotną do domu.
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    Liczne atrakcje przygotowane przez GOK na okres ferii sprawiły, że aura podczas zajęć zawsze była 
słoneczna. W ofercie znalazły się m.in.: wyjazdy do kina, teatru, na lodowisko, a nawet do krainy św. Mi-
kołaja. Pełną parą pracowały również świetlice środowiskowe, organizując turnieje (szachowy, warca-
bowy) zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno-ruchowe, pokazy filmowe, wspólne czytanie książek jak 
również wycieczki po okolicy.       

W parku św. Mikołaja

Adepci królewskiej gry w akcji

T. Gajewski T.G.

    Sportowych emocji nie zabrakło na turnieju szacho-
wym dla dzieci i młodzieży (20 stycznia), który odbył się 
w GOK w Gierałtowicach. 
    Zawody były zorganizowane głównie z myślą o szachistach 
amatorach. Znajomość zasad gry i trochę odwagi wystar-
czyły, aby spotkać się oko w oko z przeciwnikiem przy sza-
chownicy. Rozgrywki były prowadzone w systemie szwaj-
carskim (6 rund po 15 minut dla zawodnika na partię). 
   Po zaciętej rywalizacji zwycięzcą turnieju został Bolek 
Pawlas, drugie miejsce zajął Szymon Kroszka, a trzecie Mi-
chał Szendzielorz. Szkoda, że płeć piękną reprezentowała 
tylko jedna zawodniczka - Natalia Groborz.                       
. 
Końcowe wyniki Turnieju Szachowego.            

1.Bolek Pawlas, 2.Szymon Kroszka, 3.Michał Szendzielorz,
4.Kamil Groborz, 5.Alan Wdowiak, 6.Jakub Furmaniak, 7.Jan Kro-
szka, 8.Natalia Groborz, 9.Tomek Bylica, 10.Maciek Dziendziel.    
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Nowo otwarty serwis zaprasza do siedziby 
w Paniówkach, przy ul. Gliwickiej 18 a 
- Obok Stacji Kontroli Pojazdów. 

Gliwice

Mikołów
DK 44 DK 44

Węzeł Sośnica

Wykonujemy naprawy układów: 
 zasilania  wydechowych, 
 zawieszeń  hamulcowych.

Zajmujemy się: 
 regulacją geometrii kół 
 diagnostyką komputerową układów 

    elektronicznych 
 naprawą i odkażaniem klimatyzacji 
 serwisem opon  pompujemy koła azotem 
 wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych
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ANTER

ul. Gliwicka

Basen „WODNIK”

32 337 46 52 32 790 22 33

Z lewej Tadeusz Durczyński (kierowca), w środku 
pilot Mirosław Skrzyszewski - z trofeami Mistrzów 
Polski.

    20.11.2010 r. w siedzibie Automobilklubu 
Polski w Warszawie spotkali się miłośnicy za-
bytkowych pojazdów z całej Polski. Uroczyście 
i oficjalnie podsumowano sezon 2010. Ogłoszo-
no wyniki Mistrzostw Polski Pojazdów Zaby-
tkowych i wręczono puchary najlepszym zawo-
dnikom indywidualnym oraz drużynom.     
    Miniony sezon był niezwykle udany dla Au-
tomobilklubu Śląskiego, który pierwszy raz 
w swojej historii okazał się najlepszym klubem 
w Polsce. Na sukces ten zapracowały 4 załogi 
regularnie startujące w MPPZ 2010. Najwię-
kszy udział w tym sukcesie miał Tadeusz Dur-
czyński ze swoim pilotem Mirosławem Skrzy-
szewskim, którzy zdobyli tytuł Mistrzów Polski 
Pojazdów Zabytkowych w kategorii POST45 
(samochody wyprodukowane w latach 1945-
1965) samochodem Citroen 11B z 1952 r. W tej 
samej kategorii 3 miejsce zajął Marcin Żuk 
Fordem Taunusem z 1961 roku. W kategorii 
POST65 (pojazdy wyprodukowane w latach 
1966-1979) czwarte miejsce zajął Gregor Kor-
pas (Porsche 912 rocznik 1967), a na szóstym 
uplasował się Arkadiusz Wieczorek (Porsche 
911 Carrera - rocznik 1975) - wszyscy z Auto-
mobilklubu Śląskiego. 

    Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych 
to cykl 9 rajdów-zlotów odbywających się od 
wiosny do jesieni na terenie całego kraju. IV 
Runda Mistrzostw (18 czerwca) odbywała się 
m.in. na terenie gminy Gierałtowice. W trakcie 
zawodów uczestnicy muszą wykazać się wiedzą 
z historii motoryzacji, przepisów ruchu dro-
gowego oraz umiejętnościami „sportowego” 
prowadzenia samochodu. Finałem każdej im-
prezy jest pokaz elegancji w strojach z epoki. 
W tegorocznej edycji MPPZ wystartowało 140 
załóg z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Sło-
wacji.                   
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Reklama w „WIEŚCIACH”

A.N.

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
reklamowego o wymiarach:
 66,5 x 71 mm - to tylko 58 zł brutto.


