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która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęście i pomyślność,
w nadchodzącym nowym roku”.
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Komunikat

Święta Bożego Narodzenia

Informujemy mieszkańców Gminy Gierałto-
wice, że po negocjacjach pomiędzy Urzędem 
Gminy i Zarządem Firmy REMONDIS Sp. z o.o. 
ustalona została nowa cena za odbieranie nie-
segregowanych odpadów komunalnych.      
Od dnia 1 stycznia 2010 r. cena za jeden 
pojemnik wynosić będzie 15,03 zł. brutto.    
Podwyżka związana jest ze zmianą Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za ko-
rzystanie ze środowiska. Zmienione Rozporzą-
dzenie podwyższa opłatę odprowadzaną do 
Urzędu Marszałkowskiego za składowanie od-
padów komunalnych.                        
Terminy płatności za wykonaną usługę ustalono 
zgodnie z datami umieszczonymi w ksią-
żeczkach opłat, które zostaną mieszkańcom do-
starczone w pierwszym kwartale 2010 r.

 .

.

.

Referat Ochrony Środowiska UG

Doroczne spotkanie opłatkowe jest wydarzeniem 
nie tylko dla społeczności strażaków, ale i władz 
lokalnych oraz powiatowych. Dostrzegają je 
również w Katowicach. Dowodem na to jest długa 
lista gości przybyłych do Gierałtowic. Organi-
zatorzy spotkania (Zarząd Powiatowy ZOSP RP 
w Gliwicach oraz wójt gminy Gierałtowice)

powitali m.in.: wicemarszałka województwa ślą-
skiego Adama Stacha, radnego Śląskiego Sejmiku 
Samorządowego Mariana Ormańca, starostę gli-
wickiego Michała Nieszporka, przewodniczącego 
Rady Powiatu Tadeusza Mamoka. Obecni byli 
również włodarze miast i gmin powiatu gliwickie-
go, członkowie zarządu powiatu, przedstawiciele

11 listopada

2009
Z okazji święta górniczego Barbórki wójt 
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel oraz 
przedstawiciele gminnego samorządu wzięli 
udział w uroczystościach zorganizowanych 
przez okoliczne kopalnie.

3 grudnia wójt i delegacja gminy uczestniczyli 
w Barbórce na KWK Sośnica-Makoszowy. 
Pobyt na uroczystości zorganizowanej w za-
brzańskiej hali MOSiR był okazją do złożenia 
na ręce kierownictwa kopalni tradycyjnych ży-
czeń dla całej załogi.
4 grudnia gospodarz i delegacja gminy wzięli 
udział w podobnych uroczystościach odbywają-
cych się na KWK Budryk w Ornontowicach oraz 
KWK Knurów.

Piotr Szołtysek Joachim Bargiel

W ten szczególny świąteczny czas 
życzymy Wam oraz sobie...

11 listopada w dniu Narodowego Święta Niepo-
dległości przedstawiciele UG Gierałtowice zło-
żyli pod pomnikami Powstańców Śląskich 
i Kombatantów Ruchu Oporu w Gierałtowicach 
i Przyszowicach wiązanki kwiatów przystrojone 
barwami narodowymi. Gmina wsparła również 
akcję „Świętuj i flaguj”, zorganizowaną przez 
Stowarzyszenie PORADA z Przyszowic, mającą 
na celu zachęcić obywateli do aktywnego obcho-
dzenia świąt narodowych, m.in. poprzez deko-
rowanie w tym dniu swoich domów flagami i ko-
lorami narodowymi.

J.M.

J.M.

Dobrej energii, wrażliwości,
otwartości i życzliwości.

Abyśmy nigdy nie byli samotni.
Abyśmy zawsze byli razem, 

nigdy obok.
Abyśmy nigdy nie stali się obojętni.

Aby nie umknęło nam nic,
co może sprawić,

by życie stało się lepsze i piękniejsze.
W nowym roku

wielu sukcesów osobistych
i zawodowych.
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Historia związana z odnalezieniem przed-
wojennej tablicy z posterunku policji w Gie-
rałtowicach ma dwóch bohaterów.                            
Pierwszym niewątpliwie jest anonimowy patrio-
ta, który prawdopodobnie 1 września 1939 roku 
tablicę zdemontował i narażając życie przecho-
wał ją przez okres okupacji.
Drugi to Dariusz Kotylak - przedsiębiorca pro-
wadzący działalność w Przyszowicach, który ta-
blicę odnalazł i postanowił podarować gminie.
W rozmowie z „Wieściami” wyjaśnił, że odkupił 
ją od osoby mieszkającej w Gliwicach, jednak 
sprzedający nie potrafił podać nazwiska czło-
wieka, który ocalił ten cenny symbol pań-
stwowości polskiej z okresu II RP. Anonimowy 
sprzedawca stwierdził jedynie, że tablica przez 
10 lat (od wybuchu II wojny światowej) prze-
chowywana była w jednej z gierałtowickich po-
sesji. Kto z gierałtowiczan narażał się, aby przez 
okres okupacji niemieckiej przechować orła 
w koronie zostanie być może tajemnicą, liczymy 
jednak, że znajdą się osoby, które potrafią uchy-
lić jej rąbka.  
Gmina postanowiła cenny zabytek przekazać 
do „Izby łod Starki” w Chudowie, która pełni 
również funkcję regionalnego muzeum. Tam 
znalazło się odpowiednie miejsce do jej ekspo-
zycji.

Warto powrócić jeszcze do osoby darczyńcy 
i na łamach „Wieści” podziękować  Dariuszowi 
Kotylakowi za pochylenie się nad historią Gie-
rałtowic oraz za gest jaki wykonał ofiarowując 
tablicę, pomimo że miał wiele znaczących pro-
pozycji finansowych od kolekcjonerów takich 
historycznych rarytasów. Jak widać nawet w cza-
sach gospodarki rynkowej nie wszystko jest 
na sprzedaż.  

.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Jerzy Miszczyk

Zamieszczając w nr 37 „Wieści gminy Gierał-
towice” listę pedagogów wyróżnionych nagrodą 
Wójta Gminy Gierałtowice, pominęliśmy osobę 
Violetty Kunkiewicz - nauczycielki Szkoły Pod-
stawowej im. Karola Miarki z Przyszowic.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszam.

agencji rządowych, służb mundurowych. Gminę 
Gierałtowice reprezentowali: wójt Joachim Bar-
giel, przewodniczący RG Piotr Szołtysek, wice-
przewodniczący RG Marek Błaszczyk, radni - 
Marian Szołtysek, Wiesław Paszek, Wojciech 
Szołtysek oraz sołtysi ze wszystkich sołectw 
gminy Gierałtowice. Długą listę uczestników 
spotkania uzupełnili przedstawiciele ZW ZOSP 
RP w Katowicach, PSP w Gliwicach z komen-
dantem Januszem Przybylskim, PSP w Strzelcach 
Opolskich oraz reprezentanci niemal wszystkich 
jednostek OSP z terenu powiatu gliwickiego.
Spotkanie prowadził prezes ZP ZOSP RP w Gli-
wicach druh Andrzej Frejno. Towarzyszył mu druh 
Alfred Kubicki - wiceprezes ZP ZOSP RP w Gli-
wicach. 
W świąteczny nastrój wprowadził zebranych chór 
młodzieży ze szkół w Gierałtowicach pod kie-
rownictwem Beaty Stawowej, wykonując wiązan-
kę pięknych kolęd. Po części artystycznej prezes 
Frejno poprosił o zabranie głosu gości honoro-
wych spotkania. Wystąpili m.in.: wicemarszałek  
Adam Stach, radny Sejmiku Marian Ormaniec. 
Przemawiał również wójt gminy Gierłtowice 
Joachim Bargiel. 
Zebranie tak licznego grona przedstawicieli je-
dnostek OSP z terenu powiatu było dobrą okazją 
do uhonorowania ich sztandarów wysokim odzna-
czeniem - Złotą Odznaką „Zasłużony dla Woje-
wództwa Śląskiego”. Otrzymało je 13 jednostek 
OSP. Wśród nich OSP z Chudowa, Gierałtowic, 
i Przyszowic. Sztandary dekorował wice-
marszałek Adam Stach.
Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Gliwicach wyraził 
również wdzięczność osobom i instytucjom 
wspierającym działalność OSP w terenie. Pa-
miątkowe dyplomy z podziękowaniami odebrali 
m.in.: wójt gminy Gierałtowice oraz dyrektorki 
szkół podstawowych i gimnazjów w Gierałtowi-
cach i Paniówkach. 

 

Duchowy wymiar spotkania opłatkowego przy-
wróciło wystąpienie ks. biskupa Gerarda Kusza, 
który swoim humorem zadbał o dobre samopo-
czucie jego uczestników, zachęcił również do wy-
słuchania fragmentów ewangelii. Czytał kapelan 
gliwickich strażaków, ks. Piotr Faliński. Następnie 
krótkie kazanie wygłosił ks. biskup Kusz. 
Później dzielono się opłatkiem. Złożono mnóstwo 
życzeń. Była również okazja do serdecznych 
rozmów i pokrzepienia ciała przygotowanymi na 
tą okazję smakołykami - ufundowanymi przez 
firmę ROBUD z Gliwic.        

Opłatek cd.

W dniu 21 grudnia br. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gierałtowicach zorganizował wigilię 
dla kilkudziesięciu osób starszych i samotnych. 
To właśnie w tym szczególnie radosnym, świąte-
cznym okresie nasi podopieczni często zostają 
sami ze swoimi problemami. Aby choć przez 
chwilę mogli poczuć się lepiej, pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wraz z kierowniczką He-
nryką Górką od lat organizują spotkania wigilijne.  
Miejscem tegorocznego była restauracja Stella 
w Gierałtowicach.                               
Ważnym jego elementem było wspólne połamanie 
się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Każdy z pod-
opiecznych otrzymał także paczkę świąteczną.                     
Na uroczystości obecni byli zaproszeni przed-

.

.

stawiciele Urzędu Gminy w osobach: wójta gmi-
ny Gierałtowice Joachima Bargiela, przewodni-
czącego Rady Gminy Piotra Szołtyska. Do wi-
gilijnego stołu zasiedli również księża 
z wszystkich parafii gminy na czele z księdzem 
dziekanem Januszem Kwapiszewskim. W kom-
plecie przybyli także sołtysi z wszystkich sołectw 
gminy Gierałtowice.

W imieniu całego zespołu, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gierałtowicach pragnie serde-
cznie podziękować Państwu Kostrz z Chudowa 
za zapewnienie bezpłatnego transportu tj. przywo-
zu jak i odwiezienia naszych podopiecznych .

Od lewej w pierwszym rzędzie: A. Frejno, A. Kubicki, J. Bargiel

Tekst i foto: J. Miszczyk
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W czasie obrad sesji zapoznano się i zaopiniowano 
pozytywnie Plany Odnowy Miejscowości doty-
czące: Chudowa, Gierałtowic i Przyszowic. 
W kolejnym punkcie obrad zebrani wysłuchali 
sprawozdań ze współpracy gminy Gierałtowice 
i GOK w Gierałtowicach z organizacjami pozarzą-
dowymi. 
Sprawozdania z posiedzeń komisji w okresie mię-
dzysesyjnym przedłożyli: Marek Błaszczyk - 
przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Marian Szołtysek - przewodniczący Komisji Bud-
żetu i Planowania, Grażyna Malec - przewodni-
cząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia.  Zna-
czącym punktem obrad było sprawozdanie 
przewodniczącego Komisji Górnictwa Eugeniu-
sza Kurpasa dotyczące m.in. harmonogramów 
i porozumień z KWK Sośnica-Makoszowy w za-
kresie spraw związanych z zabezpieczeniem prze-
ciwpowodziowym gminy oraz opinii o planach 
ruchu kopalni.  

Plonem obrad XXXVII sesji RG były również 
uchwały podjęte w następujących sprawach:
A) W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/198/08 
RG Gierałtowice z dnia 29.12.2009 r w sprawie 
budżetu gminy na rok 2009.
B) W sprawie programu współpracy gminy Gierał-
towice z organizacjami pozarządowymi na rok 
2010.
C) W sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany m.p.z.p. dla terenu położonego w Przyszo-
wicach przy ul. Brzeg.
D) W sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy tej samej nieruchomości.
E) W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie gminy Gierałtowice.

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Gierałtowice miały miejsce w dniu 2 grudnia br. w sali 
sesyjnej UG. Otwarcia sesji dokonał Piotr Szołtysek - przewodniczący RG.
Wśród szeregu uchwał podjętych na sesji najbardziej interesującymi dla mieszkańców 
gminy Gierałtowice są z pewnością uchwały RG dotyczące wysokości stawek podatku 
od nieruchomości i środków transportu. Szczegółowe taryfikatory dotyczące tych po-
datków zamieszczamy na tej samej stronie.

w dniu 2 grudnia 2009 roku

J. Miszczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, pozycja. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz.844 
z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010r. (M.P. z 2009 r. Nr 52 poz.742), art.4 ust.1 
i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz.449).                                                                    .

UCHWAŁA Nr XXXVII /278 /2009
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 02 grudnia 2009 r.
 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

                                   Rada Gminy Gierałtowice na wniosek Wójta Gminy 
                                                                           uchwala
                                                                                § 1
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

2w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1m  powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha 
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

2 przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 zł od 1m powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:

2a) mieszkalnych, w tym garaży w budynkach mieszkalnych - 0,65 zł od 1m  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

2części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,77 zł od 1m  powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

2siewnym - 9,57 zł od 1m  powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 

24,16 zł od 1m  powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

2 przez organizacje pożytku publicznego - 6,42 zł od 1m powierzchni użytkowej.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
4. Od budowli - 0,2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
                                                                                § 2                                                                               
                                               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                     
                                                                                § 3                                                                              
Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/188/2008 z dnia 02 grudnia 2008r w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2008 r. nr 215, poz.4371).

.

.
 .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 
informuje, iż z końcem grudnia br. kończy dzia-
łania przewidziane na 2009 r. w ramach projektu 
systemowego „Aktywni i Zmotywowani” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.                 
Łącznie do projektu przystąpiło 17 osób.  2 oso-
by zrezygnowały z udziału w projekcie z powodu 
stanu zdrowia i podjęcia pracy. Wśród ucze-
stników mamy 4 panów i 11 pań.                
Z uczestnikami zostały podpisane kontrakty 
socjalne tj. pisemne umowy określające upra-
wnienia i zobowiązania stron, tj. klienta i praco-
wnika socjalnego, które mają doprowadzić do 
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby 
lub rodziny.                               
W ramach w/w kontraktu osoby wzięły udział 
w szkoleniu aktywizująco-motywującym, kursie 
obsługi komputerów, zajęciach z psychologiem 
i doradcą zawodowym.                       
W trakcie szkoleń uczestnicy mieli zapewniony 
posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu otrzymali 
też materiały szkoleniowe.                        
Spośród uczestników 9 osób przystąpiło do 
kursu prawa jazdy kategorii B oraz pierwszego 
egzaminu w Ośrodku Ruchu Drogowego, zaś 6 
uczestników ukończyło kurs operatora wózka je-
zdniowego wraz z wymianą butli C.O., otrzy-
mując zaświadczenie uprawniające do wyko-
nywania zawodu.                    
Łączna wartość projektu to 170 391 zł, z czego 
10,5% to wkład własny gminy Gierałtowice.
Ważnym i wymiernym efektem jest fakt, iż już 
w trakcie trwania projektu jedna uczestniczka 
podjęła pracę, a 4 osoby pracowały bądź pracują 
na umowę zlecenie. Jeden z uczestników planuje 
założenie własnej działalności gospodarczej, zaś 
jedna pani została skierowana do prac społecznie 
użytecznych.                .
Ze swojej strony życzymy uczestnikom projektu 
owocnych działań na rynku pracy po zakoń-
czeniu uczestnictwa w projekcie. Mimo za-
wiłych przepisów związanych z ubieganiem się 
o dotacje rozwojowe oraz ogromną ilością wy-
maganej dokumentacji zachęcamy do składania 
wniosków o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, ponieważ małym nakładem wła-
snych środków można realizować założone dzia-
łania. Nasz Ośrodek dzięki  środkom unijnym 
mógł zatrudnić pracownika socjalnego i w pełni 
wyposażyć jego stanowisko pracy. Na 2010 rok 
Urząd Marszałkowski podzielił środki określając 
budżet projektu dla naszej gminy na kwotę 
143 856 zł. W ramach ww. puli planujemy 
zorganizowanie następujących kursów/szkoleń 
dla około 15 osób:                            

.

.

 .

 .

 .

.

.
- Bukieciarz-florysta            
- Wizaż-kosmetyka           
- Magazynier-hurtownik z wózkami widłowymi
- obsługa kasy fiskalnej
- obsługa komputera
- warsztaty - ABC zakładania własnej działalności 
gospodarczej + podstawy prawa pracy
- spotkania aktywizująco-motywujące
- indywidualne spotkania z doradcą zawodo-
wym i psychologiem.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie 
Ośrodka, pod nr telefonu 032 30-11-529 
lub na stronie www.aktywniizmotywowani.pl.

.
.

Renata Stolarczyk - koordynator projektu

Podsumowanie projektu
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                                                                               § 4                                                                               
1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.                                                                             
2. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, 
publikacji w prasie lokalnej oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

.

.

Podatki cd. ze s.4

UCHWAŁA NR XXXVII /279 /2009
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 02 grudnia 2009 roku 

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591z późn. Zm.), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 121, pozycja. 844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 
sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, 
poz.742), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków tran-
sportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. z 2009r. Nr 67 , poz.872 ), art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, pozycja 449).                                                                                

Rada Gminy Gierałtowice na wniosek Wójta Gminy 
Uchwala

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 
Gierałtowice:                                         .

492                      540                      720

480                      528                      708

504                      552                      744

492                      540                      720

samochody posiadające katalizatory spalin
wyprodukowane po roku 1995

samochody nie posiadające katalizatora spalin
wyprodukowane po roku 1995

samochody posiadające katalizator spalin 
i wyprodukowane w 1995 r. i wcześniej

samochody nie posiadające katalizatora spalin 
i wyprodukowane w 1995 r. i wcześniej

powyżej 3,5  
do 5,5 włącznie

powyżej 5,5  
do 9 włącznie

powyżej 9  
i mniej niż 12

1) Od samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3.5 tony i poniżej 12 ton

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

2 osie

2 osie

Nie mniej niż             Mniej niż

Nie mniej niż             Mniej niż

Zawieszenie osi pneuma-
tyczne lub równoważne

Zawieszenie osi pneuma-
tyczne lub równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

Inny system 
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

Stawka podatku w złotych

3 osie

4 osie i więcej

12                         15
15

12                         19
19                         23
23

12                         27
27                         29
29                         31
31                         37
37

552                                                   720
720                                                 1536

  516                                                 1032
  876                                                 1320
1320                                                 2028

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  876
1344
2100
2340
2700

1344
2100
2700
2700
2700

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 7 ton

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 7 i poniżej 12 ton

w 1995 r. i wcześniej po 1995 roku

Ciągniki wyprodukowane

696                                                    720

1008                                                  1056

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
 przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton

3 osie

12
25
31

25
31

12
40

  660
  768
1812

1080
1212
2148

40 1620
2316

2148
2700

w KZK GOP Katowice

4 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie odbyła się gala 
„Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play”. Wśród 
laureatów konkursu w kategorii „Gmina 
Wiejska” znalazła się gmina Gierałtowice.

Certyfikat przyznany przez kapitułę konkursu 
odebrał w imieniu gminy Sebastian Pawlas z Re-
feratu Inwestycji i Szkód Górniczych UG Gierał-
towice. 
Organizatorzy konkursu (Krajowa Izba Gospo-
darcza oraz Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym) w tegorocznej 
jego edycji wyróżnili m.in. 57 gmin wiejskich 
z obszaru całego kraju. W ich gronie znalazła się 
również zaprzyjaźniona z gminą Gierałtowice 
gmina Kleszczów - najbogatsza gmina w Polsce.
Tytuł „Gmina Fair Play 2009” (potwierdzony 
stosownym certyfikatem) jest wyróżnieniem 
prestiżowym. Zaświadcza on m.in., że wyróżni-
ony samorząd w kontaktach z przedsiębiorcami 
i inwestorami kieruje się zasadami fair play. 

Warszawa

J.M.

J.M.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP 
zamierza wprowadzić podwyżki cen biletów 
przejazdów jednorazowych (w obrębie jednej 
gminy), kilkudniowych, miesięcznych i kwar-
talnych - średnio o 5%. O drugie 5% ma wzro-
snąć dofinansowanie związku ze strony 25 gmin, 
będących członkami KZK GOP. W ich gronie 
znajduje się gmina Gierałtowice, którą udział 
w KZK GOP kosztuje 2,2 mln zł rocznie. 
Władze KZK zmianę taryfy tłumaczą rosnącymi 
cenami usług świadczonych przez przewoźni-
ków oraz koniecznością wymiany taboru.



1 oś

Nie mniej niż             Mniej niż
Zawieszenie osi pneuma-
tyczne lub równoważne

Inny system 
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

2 osie

3 osie

12                         18
18                         25
25

12 
28                        
33
38

12                        38 
38                        

  192                                                  
  252
  432

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

  876
1224

1224
1644

6

5) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                  384 złotych. .

Podatki cd. ze s.5

6) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę ca-
łkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.                                                         .

336
432
720

28
33
38

  288
  804
1104
1488

  420
1104
1656
2148

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                                § 3
Traci moc uchwała Nr XXVI/189/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2008r. Nr 215, pozycja 4372).
                                                                                § 4
1) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.
2) Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, 
publikacji w prasie lokalnej oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

7) autobusy Mniej niż 30 miejsc 30 lub więcej miejsc

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

Wyprodukowane po roku 1995

1008
1056

2112
2148

3 000 000 zł dofinansowania 
na budowę ulicy Granicznej 

Inwestycje w Gminie

Zebrania wiejskie

Nowy dach na budynku 
mieszkalnym w Chudowie

Dofinansowanie pozwoli na przyspieszenie i za-
kończenie budowy jeszcze w roku 2010.       
Budowana droga (już obecnie na placu budowy 
pracuje sprzęt ciężki) będzie miała około 2 km 
długości oraz posiadała nawierzchnię z betonu 
asfaltowego o szerokości 8 m. 
Jest to bardzo ważna inwestycja dla gminy

.
Gierałtowice. Poprawi znacznie bezpieczeństwo 
ruchu, odciążając dotychczasowe szlaki komu-
nikacyjne przebiegające przez gminę. Skomuni-
kuje również bezpośrednio tereny inwestycyjne 
znajdujące się na terenie gminy z węzłem autostra-
dowym Gliwice-Sośnica.

Tekst i foto: J.M.

Zakończono realizację II etapu zadania 
„Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebu-
dowa drogi ul. Spółdzielczej i ul. Ks. Pogrzeby 
w Przyszowicach”, obejmującego przebudo-
wę ul. Spółdzielczej wraz z jej odwodnieniem. 

W ramach zadania przebudowano 550 mb drogi 
o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej służącej jej 
odwodnieniu. Całkowity koszt realizacji etapu II 
wyniósł 1 mln 375 tys. zł. Na realizację tej 
inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 w wyso-
kości 648 tys. zł. Równolegle z budową kana-
lizacji deszczowej wykonana została kanalizacja 
sanitarna w ul. Spółdzielczej. Kolejnym i zara-
zem ostatnim etapem tej kilkumilionowej inwe-
stycji będzie przebudowa ul. Ks. Pogrzeby wraz 
z budową kanalizacji deszczowej.  

S. Pawlas

Z początkiem grudnia br. zakończono przebu-
dowę konstrukcji dachu oraz kominów w bu-
dynku mieszkalnym, wielorodzinnym, mie-
szczącym się w Chudowie przy ul. Dwór 2.     

Inwestycję sfinansowała gmina Gierałtowice. 
Prace remontowe prowadził Zakład Remontów  
Budowlanych Blacharsko-Dekarskich A. Hajok 
z Rudy Śląskiej, który wygrał przetarg na ww. 
zadanie. Koszt inwestycji wyniósł 442 000 zł.
Roboty remontowo-budowlane prowadzone 
były na trzech poziomach budynku (piwnica, 
parter i poddasze) i obejmowały  m.in.: roze-
branie wszystkich kominów wolnostojących, 
wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej 
i wykonanie nowych kominów. Wykonanie tyn-
ków i malowanie. Zmieniono również kon-
strukcję dachu i osadzono nowe okna w połaci 
dachowej.  W budynku wykonano także izolację 
przeciwwilgociową, cieplną i przeciwdźwię-
kową.       

.

W listopadzie odbyły się we wszystkich so-
łectwach gminy Gierałtowice zebrania wiej-
skie.
17 listopada obradowano w sołectwie Chudów, 
23 w Przyszowicach, 26 w Paniówkach i 30 
w Gierałtowicach. 
W trakcie zebrań poruszono m.in. tematy zwią-
zane z eksploatacją i szkodami górniczymi, 
ochroną środowiska, kanalizacją, melioracją 
oraz inwestycjami na terenie sołectw.

J.B.

J.M.
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G. Więcko

G. Więcko

Dnia 01.12.2009 r. odbył się I Gminny Kon-
kurs Recytatorski zorganizowany przez 
Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach oraz Sto-
warzyszenie Lepsza Przyszłość.

W konkursie wzięło udział 8 uczestników re-
prezentujących gimnazja gminy Gierałtowice: 
Agata Sikora, Zuzanna Jabłońska, Wiktor Długaj 
(Gimnazjum nr 2 w Paniówkach), Anna Nie-
radzik, Bartłomiej Kula, Krzysztof Tomaszek 
(Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach) oraz Wi-
ktoria Mól i Sylwia Szulc (Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach). 
Prezentacje utworów Juliusza Słowackiego były 
niezwykle ciekawe i dojrzałe. Uczestnicy kon-
kursu wykazali się sporymi umiejętnościami in-
terpretatorskimi. Członkowie komisji zgodnie 
podkreślali, że występy młodych artystów zasłu-
giwały na najwyższe uznanie. Po wnikliwej oce-
nie prezentacji, jury ostatecznie wyłoniło zwy-
cięzców. I tak:                                 
I miejsce zajęła Wiktoria Mól                    
II miejsce zdobył Wiktor Długaj             
III miejsce zajął Krzysztof Tomaszek         
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gra-
tulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w ko-
lejnych konkursach recytatorskich.                 

.

.

.

.

.

Foto: archiwum Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

W listopadzie br. uczniowie klas szkół 
podstawowych i gimnazjum, którzy w sposób 
szczególny zaangażowali się w sprzątanie terenu 
naszej gminy uczestniczyli w warsztatach eko-
logicznych w Międzynarodowym Miasteczku 
Ekologicznym w Rogoźniku. Wyjazd ten został 
zorganizowany przez Urząd Gminy Gierałtowice 
w ramach nagrody za aktywny udział w 16-tej 
akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2009”, która 
odbyła się w dniach od 18 do 20 września 2009 r. 
W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję 
między innymi określić klasę czystości wody, 
szukać ciekawych skamieniałości w nieczynnym 
kamieniołomie oraz zwiedzić Międzynarodowe 
Lotnisko w Pyrzowicach. Dzięki udziałowi 
w tych warsztatach z pewnością wzrósł poziom 
świadomości ekologicznej uczniów, gdyż mieli 
oni możliwość zgłębić tajniki wiedzy o środo-
wisku  naturalnym.

W warsztatach uczestniczyło 10 osób. Zorgani-
zowała je Fundacja Nowe Media powstała z inicja-
tywy dziennikarzy, dla których rzetelność i etyka 
dziennikarska to wartości nadrzędne. Jednym 
z projektów Fundacji jest Młodzieżowa Akcja 
Multimedialna - MAM - nowatorski program edu-
kacyjny, skierowany do uczniów i nauczycieli. 
W programie zajęć położono nacisk na popu-
laryzację wiedzy medialnej. Warsztaty dzienni-
karskie to bezpośredni kontakt młodzieży z dzien-
nikarzami, którzy przekazali wiedzę na temat:                                  
- pracy w redakcji gazety, radia, telewizji;
- pisania tekstów (różne gatunki literackie z na-
ciskiem na gatunki najczęściej używane we współ-
czesnym dziennikarstwie);                
- retoryki oraz autoprezentacji;                 
- technologii informatycznych stosowanych 
w mediach oraz  sposobów składania e-gazetek-
qmamów na opracowanym przez Fundację sy-.                  

 .
.

stemie internetowym;                   
- teorii, historii i zasad rzetelnego dziennikarstwa.                  

.

.

Warsztaty dziennikarskie

Foto: archiwum „Gim News”

Referat Ochrony Środowiska

Grupa reporterów z KKR obserwuje pokaz umiejętności dzieci na gierałtowickiej ściance wspinaczkowej

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Kontakt z Krajowym Klubem Reportażu nawiązał 
radny Wiesław Paszek i zaprosił reporterów do od-
wiedzenia gminy Gierałtowice. 
Goście przyjechali do Gierałtowic w godzinach 
popołudniowych. Przywitał ich wójt gminy Joa-
chim Bargiel, który w dalszej części spotkania 
pełnił rolę przewodnika po obiektach i miejscach, 
które w gminie warto zobaczyć. 
Zwiedzanie rozpoczęto od ścianki wspinaczkowej 
mieszczącej się w budynku SP i Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach. Na dziennikarzy czekały tam 
już dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
W Skale, które pod opieką Haliny Czech zade-
monstrowały jak należy wspinać się po ścianie. 
Pokaz okazał się na tyle ciekawy, że zainspirował 
jednego z gości do sportowego rewanżu. Wojciech 
Głuch - redaktor naczelny wrocławskiego Wydaw-
nictwa „Europa”, po założeniu odpowiedniego 
sprzętu, niesiony dopingiem koleżanek i kolegów - 
Wojtek! Wojtek! - w błyskawicznym tempie wspiął 
się na szczyt gierałtowickiej ścianki. W nagrodę 
otrzymał głośne brawa.  

W dalszym programie wizyty znalazły się jeszcze: 
„Izba łod starki”, oberża muzealna „Pod św. Je-
rzym” i zamek w Chudowie oraz pałac w Przyszo-
wicach, a także najnowsza atrakcja gminy - 
gminna kryta pływalnia Wodnik w Paniówkach. 
Spotkanie z reporterami zakończyła kolacja w re-
stauracji „Verona” w Paniówkach.
Stowarzyszenie Krajowy Klub Reportażu ma cha-
rakter elitarny. Liczy około 100 członków. Należą 
do niego jedynie osoby ze znaczącym dorobkiem 
twórczym, głównie w dziedzinie uprawiania re-
portażu. Na co dzień pracują w prasie, radiu i tele-
wizji. W grupie KKR, która odwiedziła gminę 
Gierałtowice znaleźli się m.in. dziennikarze 
z tak poczytnych tytułów prasowych jak: 
„Rzeczpospolita”, „The Warsaw Voice”, „NIE”, 
„National Geographic”, „Focus”, „Nieznany 
Świat”, „Śląsk”, a także reprezentujący Polskie 
Radio oraz Telewizję Polską. Obecni byli również 
piszący w prasie regionalnej oraz freelancerzy.     
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W żłobie leży, któż pobieży
kolędować Małemu
Jezusowi Chrystusowi
dziś nam zesłanemu?

Urząd Stanu Cywilnego w Gierałtowicach z sie-
dzibą w przyszowickim pałacu w grudniu br. dwu-
krotnie podejmował pary małżeńskie z terenu gmi-
ny, obchodzące Złote i Diamentowe Gody.
Pierwsza uroczystość odbyła się 2 grudnia. W tym 
dniu gośćmi pałacu były pary świętujące 60-lecie 
(Diamentowe Gody) pożycia małżeńskiego - 
Państwo: Zofia i Teodor Szołtyskowie z Pa-
niówek oraz Felicyta i Norbert Pietruszkowie 
z Przyszowic. Wraz z nimi do pałacu przybyły pary 
obchodzące Złote Gody - Państwo: Dolorosa 
i Hubert Dulowie z Przyszowic, Helena i Hubert 
Rokitowscy z Chudowa, Kornelia i Ryszard 
Woźnicowie z Paniówek oraz Jadwiga i Stani-
sław Trefoniowie z Przyszowic. Towarzyszyły im 
delegacje z KWK Sośnica-Makoszowy i KWK 
Bielszowice, zakładów pracy w których jubilaci 
przepracowali znaczną część swojego życia.
9 grudnia w przyszowickim pałacu zjawili się 
kolejni dostojni goście. Złote Gody świętowali 
Państwo: Krystyna i Zygfryd Szczyrbowie 
z Gierałtowic, Magdalena i Henryk Nieradzi-
kowie z Paniówek, Edyta i Szczepan Deptowie 
z Przyszowic, Małgorzata i Stanisław Szołtysko-
wie z Paniówek oraz Róża i Augustyn Gajdowie 
z Chudowa. O swoich pracownikach nie zapo-
mniały zakłady pracy, które na uroczystość do 
Przyszowic wysłały swoich przedstawicieli. Były 
to: KWK Knurów, KWK Sośnica-Makoszowy, 
KWK Halemba oraz Bank Spółdzielczy w Knu-
rowie.     

Zarówno na uroczystości w dniu 2 jak i 9 grudnia 
jubilatów podejmowali: wójt Joachim Bargiel oraz 
kierownik USC Mirosław Marcol.  
Wójt Bargiel nie omieszkał podziękować szaco-
wnym jubilatom za ich wkład w rozwój gminy 
Gierałtowice i pracę na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Kończąc swoje okolicznościowe przemówie-
nie złożył życzenia doczekania kolejnych jubile-
uszy w dobrym zdrowiu oraz  jeszcze wielu sukce-
sów w życiu osobistym. W życzeniach nawiązał 
do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
Wystąpienie to było wprowadzeniem do głównego 
punku uroczystości - dekoracji złotych par meda-
lami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczył jubilatom wójt gminy Joachim 
Bargiel.
Po tej ceremonii z właściwym sobie wdziękiem 
życzenia złotym i diamentowym parom przeka-
zały dzieci z przedszkola w Przyszowicach. Malu-
chy pod opieką Justyny Karwat zaprezentowały 
się w specjalnie na tą okazję przygotowanym 
programie artystycznym.
Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele 
macierzystych zakładów pracy jubilatów.
Dalszą część uroczystości kontynuowano w sali 
bankietowej, gdzie na cześć jubilatów wydano 
małe przyjęcie.        

 

Tekst i foto: J. Miszczyk

Uroczystość w dniu 2 grudnia 2009 r.

Uroczystość w dniu 9 grudnia 2009 r.

Tymi słowami, znanej polskiej kolędy - 
autorstwa Piotra Skargi, pragniemy zachę-
cić czytelników do obejrzenia zdjęć szopek 
bożonarodzeniowych, wykonanych w cza-
sie świąt we wszystkich kościołach gminy 
Gierałtowice.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej 
Aniołów w Chudowie

Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach

Kościół pw. św. Urbana 
w Paniówkach

Kościół pw. św. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach
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Wnętrze kościoła pw. św. Michała Archanioła w Żernicy.

Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną przy oka-
zji podsumowania konkursu - „Drewniane koś-
ciółki - perły Śląskiej Ziemi” („WIEŚCI” nr 37), 
publikujemy kolejne prace jego laureatów.

Piękno drewnianej architektury sakralnej warte 
jest uwiecznienia w kadrach fotografii. Często 
jest to jedyny ślad, jaki pozostaje po kościele, 
jego wnętrzu, niepowtarzalnej atmosferze.       
Niestety, czasem żywot papieru fotograficznego 
jest dłuższy niż drewna użytego do budowy ko-
ścioła.

.

Nie trujcie!!!

J. M.

Kościół pw. św. Katarzyny na swoim pierwotnym miejscu 
w Gierałtowicach.

Robert Zubek - wyróżnienie   

Hubert Kluczniok - III miejsce.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach do-
mowych, jak również na wolnym powietrzu 
jest nielegalne i szkodliwe.                       .

25 urodziny Cecylii

Świętowanie rozpoczęto od uczestnictwa w mszy 
jubileuszowej odprawionej w kościele pod we-
zwaniem św. Urbana w Paniówkach.                   
Nabożeństwo uświetniono wykonaniem po łacinie 
- Missa „O bone Jesu”- Carla Allmendingera, 
wspólnie z kwintetem smyczkowym Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach. Dyrygowała Andronika 
Krawiec.                        

Po mszy św. wszystkie delegacje, poczty sztan-
darowe i zaproszeni goście udali się do sali Domu 
Katechetycznego, gdzie nastąpiła część oficjalna 
jubileuszu.                   
Gośćmi Cecylii w tym dniu byli m.in.: wójt gminy 
Joachim Bargiel, przewodniczący RG Piotr Szoł-
tysek, ks. proboszcz Michał Woliński, dyrektor 
GOK w Gierałtowicach Przemysław Deyneka, 
radny powiatu gliwickiego Henryk Szary, sołtys 
Paniówek Małgorzata Domin, insp. Ref. Orga-
nizacyjnego gminy Grażyna Płaszczyk. Obecni 
byli również przedstawiciele PZChiO w osobach: 
Ryszarda Buczka - prezesa okręgu Gliwicko-Za-
brzańskiego, Szymona Dylusa - wiceprezesa okrę-
gu, Władysława Zająca - prezesa honorowego, 
ks. Franciszka Koeniga - kapelana okręgu Gli-
wicko-Zabrzańskiego. Nie zabrakło delegacji 
i pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych chó-
rów: Stonawa ze Stonawy na Zaolziu - Czechy, Bel 
Canta z Chudowa, Skowronka z Gierałtowic, Sło-
wika z Przyszowic, Zespołu Regionalnego Miko-
łowianki z Mikołowa. Zespół Orkiestry KWK Ha-
lemba reprezentował dyrygent Norbert Gemander.                  
Długą listę gości uzupełnili sponsorzy chóru oraz 
przedstawiciele organizacji i placówek oświato-
wych działających na terenie Paniówek.        
Kulminacyjnym momentem jubileuszu była cere-
monia wręczania odznaczeń. Dekorował Ryszard 
Buczek - prezes okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego 
PZChiO. Chór Cecylia otrzymał srebrną odznakę 
PZChiO na sztandar, a wielu spośród chórzystów 
zostało wyróżnionych honorowymi odznakami:   

 .

.

.

.

brązową, srebrną i złotą.                                 
Zespołowi nie szczędzono słów uznania, składano 
gratulacje i życzenia.                                    
Przy okazji jubileuszu warto przedstawić kilka 
faktów z  historii chóru. Jego korzenie sięgają roku 
1984, kiedy to w Paniówkach założono żeński ze-
spół śpiewaczy Bałamutki, prowadzony przez 
Irenę Długaj. W roku 1989 kierownictwo mu-

zyczne nad zespołem objęła Andronika Krawiec. 
Z jej inicjatywy 13 listopada tego samego roku 
powstał Chór  Mieszany Cecylia. Tym imieniem 
członkowie chóru nawiązali do tradycji swoich 
przodków, sięgającej okresu międzywojennego. 
W latach trzydziestych i tuż po wojnie istniał 
w Paniówkach chór o tej właśnie nazwie.      
Pierwszym prezesem chóru (rok 1990) został 
Edward Wita. Kolejny prezes to Franciszek 
Richter. Od roku 2005 funkcję tą sprawuje 
Stefania Rudnik.
Chór Cecylia ma bogaty i zróżnicowany repertuar 
obejmujący pieśni ludowe, patriotyczne, sakralne 
i okolicznościowe. Z powodzeniem występuje 
i uświetnia wiele znaczących imprez kulturalnych 
na terenie gminy Gierałtowice, powiatu, w regio-
nie i kraju. Towarzyszy wielu uroczystościom reli-
gijnym w kościele pw. św. Urbana w Paniówkach.
Jest organizatorem „Koncertów Pieśni Maryj-
nych”, „Koncertów Kolędowych” oraz „Spotkań 
z muzyką sakralną”. W bieżącym roku zainicjował 
kolejną imprezę - plenerowy festyn muzyczny 
„Babie lato”, którego kontynuacji należy życzyć 
sobie i Cecylii.

Życie dopisało kolejną, tym razem smutną kartę 
do historii zespołu. W dzień po oficjalnej uroczy-
stości, na spotkaniu chóru w salce zmarł nagle 
chórzysta - bas, śp. Horst Koim. Odszedł w obe-
cności całej rodziny śpiewaczej.                             
     

.

.

.

.

Andronika Krawiec / J. Miszczyk

Foto: archiwum chóru

Kilkadziesiąt najmłodszych dzieci i ich opie-
kunów wzięło udział w „Zabawie Mikołaj-
kowej” zorganizowanej przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Gierałtowicach.
Ze św. Mikołajem maluchy spotkały się 8 grudnia 
w sali LKS w Gierałtowicach. Zanim jednak to na-
stąpiło dzieci wzięły udział w spektaklu „Przyjedź 
do nas św. Mikołaju” wystawionym na tą okazję 
przez zespół DUO FIX. Przedstawienie wymagało 
udziału widzów w licznych grach i konkursach, 
co pozwoliło nawiązać aktorom dobry kontakt 
z zawsze wymagającą najmłodszą publicznością 
i zapewniło dobra zabawę. Oczekiwanie na poja-
wienie się św. Mikołaja umilały 



wych piecach. Jeśli chciałeś pójść na spacer lub 
przewietrzyć mieszkanie i zamiast oddychać rześ-
kim powietrzem, musisz szybko uciekać do domu, 
to wiesz, o czym mówimy. Wszędzie unosi się 
smrodliwy dym. Stan taki szczególnie nasila się 
w okresie jesienno-zimowym kiedy to lekko-
myślni właściciele ogrzewając mieszkania pozby-
wają się zbędnych śmieci (butelek plastikowych, 
kawałków mebli, laminatów, butów, starych opon) 
nie zważając na fatalne skutki swojego postępo-
wania. Przy spalaniu odpadów w kotłowniach 
domowych wydobywają się szczególnie nie-
bezpieczne substancje, które zanieczyszczają śro-
dowisko i nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie: 
mogą powodować mutacje i uszkodzenia płodu, 
generować choroby nowotworowe, mają dzia-
łanie alergiczne oraz obniżają odporność orga-
nizmu sprzyjając powstawaniu zakażeń 
wirusowych i bakteryjnych. 
Spalanie w piecach domowych śmieci powoduje 
również osadzanie się tak zwanej mokrej sadzy 
w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją 
usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie 
się przewodu kominowego i nawet przyczynić się 
do pożaru domu (www.fundacjaarka.pl). Spalanie 
odpadów wydzielających trujące gazy w domo-
wych piecach lub ogniskach stanowi naruszenie

Każdy z nas jest konsumentem. Kupujemy opako-
wane produkty, a z opakowaniami różnorodnie po-
stępujemy. Segregujemy je uzyskując cenne su-
rowce, ale niestety duża ich część trafia do lasów, 
na brzegi rzek lub jest spalana w naszych domo-

Szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich 
najbliższych, niszczy środowisko.                                                              .    
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również piosenki w wykonaniu aktorów.
Pojawienie się na sali tytułowej postaci otwo-
rzyło część drugą przedstawienia. Mikołaj chę-
tnie witał się z przejętymi maluchami, niemal 
z każdym zamienił kilka słów. Obdarowywał 
drobnymi prezentami. Była też okazja do uwie-
cznienia tych magicznych chwil na wspólnej 
fotce z Mikołajem i jego świtą. Zabawa zakoń-
czyła się około godziny 17.30. Do domu wszyscy 
wracali w dobrych humorach.
Mikołajowy worek drobnymi i słodkimi upomin-
kami wypełnił  również GOK w Gierałtowicach.   

Tekst i foto: J.M.

Benefis 
Henryka Mandrysza

30-lecie pracy z Chórem Słowik z Przy-
szowic obchodzi w tym roku dyrygent 
Henryk Mandrysz.

Uroczystość uświetniająca jubileusz dyrygenta 
odbyła się 22 listopada w przyszowickiej restau-
racji Artus.
Wśród gości znaleźli się m.in.: wójt gminy 
Joachim Bargiel, wiceprzewodniczący RG Ma-
rek Błaszczyk, zarząd i członkowie Chóru 
Mieszanego Słowik, przyjaciele. Jubilat zebrał 
mnóstwo życzeń, gratulacji, kwiatów i prezen-
tów. 
Przy okazji tak okazałego jubileuszu warto 
wspomnieć, że Henryk Mandrysz jest dyry-
gentem, który w blisko stuletniej historii  zespo-
łu, kieruje nim najdłużej. Batutę przejął w roku 
1979 po Ludwiku Szołtysku. Od tego czasu ze-
spół pod jego kierownictwem osiągnął wiele 
sukcesów, a także uhonorowany został licznymi 
wyróżnieniami. W roku 1982 Zarząd Główny 
PZChiO przyznał chórowi Złotą Honorową 
Odznakę z Laurem. W roku 1984 Zarząd Oddz. 
Śląskiego PZChiO uhonorował chór Medalem 
im. Jana Fojcika. Słowik na własność zdobył 
również Puchar Przechodni Okręgu Rybni-
ckiego. W 1988 roku chór zdobył drugą nagrodę 
w VI Turnieju Chórów o „Kaganek Tarnogór-
skich Gwarków”. W roku 1998 zdobył III nagro-
dę podczas występu w ramach VII Wieczorów 
Kolędowych w Tychach.
Henryk Mandrysz jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych postaci w gminie Gierałtowice. Za-
pracował na to setkami występów, dyrygując 
Słowikiem na różnorodnych imprezach środo-
wiskowych, uroczystościach kościelnych, gmin-
nych, regionalnych, koncertach i konkursach.
Ze swojej strony redakcja „Wieści” gratuluje 
mistrzowi wspaniałego jubileuszu i życzy je-
szcze wielu lat twórczej pracy z przyszowickim 
Słowikiem.  

J. Miszczyk

7 listopada chóry Bel Canto z Chudowa oraz Skowronek z Gierałtowic udały się do 
Gaszowic, aby wziąć udział w rywalizacji o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego 
PZChiO im. Reinholda Tronta. Tegoroczna edycja okazała się bardzo udana dla 
obydwu chórów z naszej gminy. Puchar wywalczyli śpiewacy chudowskiego Bel 
Canto, natomiast gierałtowicki Skowronek uplasował się tuż za nimi.                     .

Barbara Jałowiecka - Cempura

W pucharze brało udział 10 chórów, m.in. z Ry-
bnika, Gaszowic, Niedobczyc, Rydułtów, Popie-
lowa. Bel Canto z Chudowa zdobył puchar już 
po raz 5. W poprzedniej edycji trofeum wywalczyli 
śpiewacy chóru Bel Canto z Gaszowic, notabene

odbierając je swoim chudowskim imiennikom.     
Czy mariaż Pucharu Tronta z Bel Cantem będzie 
trwał dalej? O tym przekonamy się już za rok 
w Chudowie. 

.

J.M.

 przepisów ustawy o odpadach 
 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach i jest zagrożone karą wynikającą 
 Kodeksu wykroczeń, w myśl których 

- kto wbrew zakazowi termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów lub współ-
splarniami odpadów podlega karze aresztu albo 
grzywny w wysokości do 5 000  zł .                  
Podejrzane o takie szkodliwe działania miejsca 
mogą, zgodnie z prawem, kontrolować upowa-
żnieni pracownicy Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy lub Policja, korzystając z pomocy 
rzeczoznawców i ze specjalistycznego sprzętu. 
Kodeks wykroczeń w tej kwestii przewiduje 
również, że: - Kto osobie uprawnionej do przepro-
wadzania kontroli w zakresie ochrony śro-
dowiska lub osobie przybranej jej do pomocy 
udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności 
służbowej, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.                                    
Przy tej okazji przypominamy również wszystkim 
mieszkańcom Gminy o obowiązku zawarcia indy-
widualnych umów na usuwanie odpadów komu-
nalnych z firmami posiadającymi zezwolenie na 
ich wywóz z terenu Gminy. Na terenie Gminy jest 
prowadzony regularny odbiór odpadów komunal-
nych (wg harmonogramu ustalonego dla każdego 
sołectwa) oraz odpadów segregowanych tzn. pa-
pieru, szkła i plastiku. Prowadzona jest również 
zbiórka odpadów zielonych (trawa, liście) w każdą 
II i IV sobotę miesiąca po uprzednim zgłoszeniu 
w biurze sołtysa lub w Referacie Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy.  

obowiązujących
oraz

z przepisów

.

.

Ref. Ochrony Środowiska



W sobotę 13 grudnia br,  już po raz siódmy, 
w Domu Kultury w Szczygłowicach odbył 
się koncert charytatywny „Dary Serc”, zor-
ganizowany przez knurowskie koło Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu 
Gliwickiego.
 

W trakcie wieczoru na scenie zaprezentowały się 
zespoły i soliści z Domu Pomocy Społecznej 
„Ostoja” w Sośnicowicach, z DPS-u w Wiśniczu 
wraz z młodzieżą z gimnazjum w Wielowsi, 
z DPS-u w Pilchowicach oraz z DPS Zameczek 
w Kuźni Nieborowskiej. Ponadto program przy-
gotował Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienie 
Chorych w Knurowie, a także soliści Marta 
Kozak i gwiazda wieczoru - tenor Adam 
Sobierajski. 
Występy miały świąteczny charakter. Na scenie 
pojawiły się Anioły, Pasterze oraz oczywiście 
Dzieciątko. Nie zabrakło również kolęd i pasto-
rałek, śpiewanych zarówno przez występują-
cych, jak i przez publiczność. 
Jak powiedział Marian Sadecki, prezes Stowa-
rzyszenia, koncert - jak co roku - jest finałem 
akcji sprzedaży cegiełek, z której dochód, jeszcze 
przed świętami, zostanie przekazany mieszkań-
com DPS-ów. 
Na przybyłych gości czekały również dodatkowe 
atrakcje. Mieszkańcy DPS-ów przygotowali ory-
ginalne ozdoby świąteczne i stroiki, które można 
było zakupić. 
W imprezie uczestniczyli m.in.: starosta gliwicki 
Michał Nieszporek, prezydent Knurowa Adam 
Rams, wójt Gierałtowic Joachim Bargiel oraz 
Pilchowic Wilhelm Krywalski, a także wielu 
radnych powiatu, gmin, sołectw oraz sołtysi. 
Pojawili się również fundatorzy słodkiego po-
częstunku - piekarze i cukiernicy z terenu po-
wiatu. 
Choć organizatorzy jeszcze liczą pieniądze, to 
już wiadomo, że zebrano ponad 5 tysięcy zł. 
Pieniądze zostaną przekazane dyrektorom 5 je-
dnostek i z pewnością przydadzą się przed zbli-
żającymi się świętami Bożego Narodzenia.

Dary wielu serc

/Serwis informacyjny powiatu gliwickiego/
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Wygrany przez GBP z Gierałtowic program 
oprócz nagrody w postaci cennego sprzętu 
(komputerowego, do małej poligrafii oraz pro-
jekcji obrazu) umożliwił również udział w bez-
płatnych szkoleniach.                  
Programu Rozwoju Bibliotek zakłada wsparcie 
szkoleniowe dla Biblioteki Wiodącej oraz Biblio-
tek Partnerskich. W tym szkolenia z planowania 
pracy biblioteki, szkolenia specjalistyczne oraz 
informatyczne.                  
Warsztaty w Ustroniu były pierwszym z cyklu 
pięciu planowanych szkoleń. W przypadku Biblio-
teki Wiodącej program skierowany jest do pra-
cowników merytorycznych, dyrektora i przedsta-
wiciela Urzędu Gminy oraz przedstawiciela Koa-

.

.

licji Lokalnej. W Ustroniu GBP reprezentowała 
dyrektor Lidia Pietrowska, z ramienia UG w szko-
leniu udział wzięła Grażyna Płaszczyk.         
Tematem zajęć był: „Warsztat planowania pracy 
biblioteki”. Dwudniowy schemat warsztatów zo-
stał podzielony na kilka bloków szkoleniowych, 
w których uczestnicy w grupach poznawali skute-
czne formy komunikacji i sposoby przekazywania 
tych umiejętności użytkownikom bibliotek. Plan 
prowadzonych zajęć zmierzał do opracowania 
wizji biblioteki. 
Uczestnicy mieli zapewniony nocleg i wyży-
wienie.

.

Szkolenie dla bibliotekarzy w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek 

L. Pietrowska / J.M.

Na kiermaszu zorganizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach swoje stoisko 
wystawiły świetlice środowiskowe ze wszystkich 
sołectw gminy. Prezentowane na nich piękne 
ozdoby świąteczne, wykonane przez dzieci pod 
okiem instruktorek, cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem gości kiermaszu. Dochód z ich sprzeda-
ży przeznaczony zostanie na działalność świetlic.

Swoje stoisko miały również panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Gierałtowicach. Tutaj uwagę 
zwracały bombki choinkowe powleczone mister-
ną koronką, wykonaną na szydełku. Są to tzw. Fry-
wolitki - objaśnia Urszula Mazurek, autorka hafto-
wanych bombek. Wystawiały również osoby nie 
zrzeszone. Wielu mieszkańców gminy skorzystało 
z oferty, dokonując udanych zakupów. /J.M./

W dniach 12-30.11.2009 r. Samorząd Ucznio-
wski ze Szkoły Podstawowej im. K. Miarki 
w Przyszowicach zorganizował już po raz trzy-
nasty akcję dobroczynną pod hasłem: „I Ty zo-
stań Św. Mikołajem”. Uczniowie wraz z rodzica-
mi i wychowawcami z dużym zaangażowaniem 
gromadzili zabawki, słodycze, artykuły szkolne 
i środki czystości. Do tego przedsięwzięcia włą-
czyli się także radni gminy Gierałtowice.
Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem 
w środowisku. Zebrane prezenty zostały przeka-
zane do pobliskiego Domu Dziecka w Zabrzu 
oraz dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły.           
Samorząd Uczniowski, dyrektor szkoły Broni-
sława Ogonek oraz organizator akcji Iwona Ła-
chan składają serdeczne podziękowanie rodzi-
com, uczniom, wychowawcom klas I-III oraz 
radnym gminy Gierałtowice za aktywny udział 
w tej akcji.

 XIII  e d y c j a  a k c j i
„I Ty zostań Św. Mikołajem"

/SP w Przyszowicach/
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Iwona Szymura - uczennica kl. VI

W dniu 20. 11. 2009 r. Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Paniówkach obchodziła ustano-
wione przez UNICEF Święto Konwencji 
Praw Dziecka.                        
Obchody  tego święta zostały zainaugurowane 
uroczystą akademią z udziałem uczniów, 
podczas której zostały wyświetlone m.in. krótkie 
filmy dotyczące wybranych praw dziecka.        
Następnie uczniowie wypuścili w niebo ponad 
160 kolorowych baloników, na których były na-
pisane różne prawa, według uczniów te naj-
ważniejsze i najczęściej łamane, jak chociażby 
prawo do życia i normalnej rodziny. Gdy baloniki 
pofrunęły w niebo, każdy z uczestników tego wy-
darzenia miał wrażenie, że na niebie pojawiła się 
tęcza mieniąca się dziesiątkami różnych barw. 
Wszyscy byli zauroczeni niezwykłym wido-
wiskiem. Jednak nie to było najważniejsze, lecz 
przesłanie o poszanowaniu  praw tych najmniej-
szych, czyli dzieci. Być może któryś z baloni-
ków trafi w ręce kogoś, kto zapomniał o prawach 
dziecka. Oby zrozumiał, że nie może ich bez-
karnie łamać tylko dlatego, że jest już dorosły.    

.

.

.

W dniach od 17 do 19 .09 r. W Gminnym Cen-
trum Informacji w Przyszowicach  przy ulicy K. 
Miarki 1 odbyły się warsztaty dla osób bezro-
botnych pod nazwą: „Niezbędne umiejętności 
w poszukiwaniu pracy”. Szkolenie trwało 3 dni 
od wtorku do czwartku w godzinach 9.15- 12.30. 
Warsztaty miały na celu pokonanie różnych bar-
ier m.in. własnej niepewności. Na zajęciach 
uczono nawiązywania komunikacji z otocze-
niem, pomagano wzmocnić poczucie własnej 
wartości, określić swój potencjał osobisty i za-
wodowy, i przede wszystkim właściwie zapre-
zentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.    
Rekrutacja odbyła się w GCI, brano pod uwagę 
osoby, które od dłuższego czasu nie mogły pod-
jąć zatrudnienia. Pierwszy dzień szkolenia obej-
mował tematy związane z: komunikacją werbal-
ną i niewerbalną, skuteczną autoprezentacją 
i  asertywnością - sposób obrony własnego „Ja”. 
W drugim dniu szkolenia poruszane były tematy 
takie jak: bilans umiejętności i preferencji zawo-
dowych, lokalny rynek pracy, formalne i nie-
formalne sposoby i metody poszukiwania pracy. 
W trzecim dniu spotkania uczestniczki  uczyły 
się jak powinna wyglądać rozmowa kwalifika-
cyjna oraz miały praktyczne ćwiczenia z pisania 
CV i listu motywacyjnego.                        . 
Podczas warsztatów odbyła się prezentacja 
dwóch filmów pt: „Rozmowa kwalifikacyjna” 
i „Autoprezentacja", osoby uczestniczące roz-
wiązywały wiele testów dotyczących m.in. sa-
mooceny własnych możliwości i zasobów, wła-
snego wizerunku,  próbowały odpowiedzieć na 
pytania: Czy akceptujesz siebie? Jak zrobić do-
bre wrażenie? Jaki jest mój styl komunikacji?
Uczestniczki warsztatów wyraziły chęć udziału 
w innych, kilkudniowych warsztatach o po-
dobnej tematyce, o czym świadczyła ankieta 
podsumowująca szkolenie. Warsztaty prowa-
dziła Danuta Kondraciuk, pracownik GCI. 

/GCI/

Babski Comber to wielowiekowa tradycja. 
W Gierałtowicach zwyczaj wspólnego, grudnio-
wego biesiadowania nastał dopiero od pięciu lat. 
Kiedyś obecność panów na takiej imprezie była 
nie do pomyślenia, na naszym Babskim Combrze 
robimy wyjątek dla prowadzących. W tym roku 
byli to panowie: Marian Makula i Bogdan Wan-
tuła. Trudno dziś sprawić, żeby kilkadziesiąt osób 
zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym 
czasie było uśmiechniętych i zadowolonych. Nam 
się to udaje dzięki wszystkim tym, którzy lubią                 

się bawić i tym, którzy chcą takie spotkanie zor-
ganizować. Serdeczne podziękowania należą się 
rodzicom z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach 
i Szkoły Podstawowej oraz społecznikom ze Sto-
warzyszenia „Lepsza Przyszłość”. Należy jeszcze 
dodać, iż w tym roku organizację Babskiego 
Combra wsparł także Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. Bo ważne jest, by zawsze 
wszystkim chciało się chcieć.                  .

Urszula Cieślik

Tomasz Rak jest absolwentem Policealnego Stu-
dium Fotograficznego PHO - BOS we Wrocławiu. 
Pracę dyplomową wykonał na papierze bary-
towym klasyczną techniką ciemniową. Jej temat 
realizował na Górze św. Anny od września 2008 do 
marca 2009 roku. Wybór tematu fotografii nie jest 
przypadkowy. Góra św. Anny z jej architekturą 
sakralną fascynuje młodego twórcę od wielu lat. 
W rozmowie wyznał, że najbardziej lubi przy-
jeżdżać na Górę poza sezonem, kiedy nie ma tu tłu-
mów pielgrzymów i zwiedzających. 
Tomasz Rak urodził się i mieszka w Przyszowi-
cach. Obecnie jest studentem Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

Działalność bibliotek publicznych ukierunkowana 
jest na zróżnicowane grupy społeczne. Mamy 
wśród swych użytkowników: dzieci młodzież, 
studentów oraz osoby aktywne zawodowo.       
Znaczna grupa to osoby w wieku 50 lat i więcej. 
Dla pracowników placówek bibliotecznych jest 
to kategoria bardzo zróżnicowana nie tylko ze 
względu na rozpiętość wiekową, ale też status za-
wodowy. 50 lat i więcej - w tej kategorii mieszczą 
się osoby aktywne zawodowo oraz czytelnicy wie-
kowo bardzo zaawansowani  można powiedzieć, 
że w tej kategorii zawierają się minimum dwa po-
kolenia czytelników. Są to najczęściej osoby zdy-
scyplinowane i bardzo otwarta na różne inicja-
tywy. Z badań wynika też, że są najbardziej wyma-
gającymi klientami. Za przykładem amerykań-
skich bibliotek dążymy do tego, by nasza instytu-
cja stała się „Biblioteką dostępną przez całe ży-
cie”, a warunki dostępu do naszych placówek 
i zbiorów miały charakter antydyskryminacyjny. 
Jednym z przejawów takiej demokracji jest ponad-
lokalny charakter udostępniania zbiorów.       
W dzisiejszej kartotece pragniemy przybliżyć oso-
bę p. Andrzeja Lemańczyka, mieszkańca Knu-
rowa, od lat wiernego czytelnika centralnej biblio-
teki. Z satysfakcją informujemy, że p. Lemańczyk 
należy do najbardziej aktywnych i zdyscyplino-

.

.

-wanych czytelników. Jego ulubiony gatunek lite-
racki to thiller psychologiczny, dobra sensacja   
oraz książka przygodowa. Jak twierdzi przy wy-
borze lektury kieruje się głównie nazwiskami 
swoich ulubionych autorów tj. Petterson, Kava, 
Harris, Brown. Czasem sięga po pozycje innych 
twórców na podstawie zasłyszanych recenzji. Pra-
cownicy udostępniania zbiorów cenią sobie opinie  
i komentarze p. Lemańczyka odnoszące się do tre-
ści książek przez niego przeczytanych. Jest czy-
telnikiem o wyrobionym smaku. Cieszymy się, że 
na regałach znajduje wciąż coś odpowiedniego dla 
siebie. Sam mówi, że  jest zadowolony z oferty 
prezentowanej przez naszą książnicę. Jak zostać 
takim fanem książki? Nawyk czytania przejął po 
swojej cioci, która już w szkole podstawowej pod-
suwała mu odpowiednie lektury, barwne, żywe 
z ciekawą fabułą. Pan Andrzej zachęca innych do 
czytania, szczególnie młodych ludzi. Jak twierdzi 
książka jest najlepsza na pożyteczne zapełnienie 
wolnego czasu i uczy szacunku do życia.         
Cieszymy się, że mamy takiego Klienta.  Młodym 
czytelnikom dedykujemy słowa Platona, greckie-
go filozofa i uczonego „Najważniejszy w każdym 
działaniu jest początek”.

.

Lidia Pietrowska

Z kartoteki biblioteki

Foto: J. MiszczykJ.M.
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10 października 2009 roku Stowarzyszenie Że-
glarskie Kotwica wsparte prężną grupą członków 
Rady Sołeckiej Gminy Gierałtowice, wyruszyło 
nad Zalew Rybnicki powalczyć z żywiołem. Choć 
z nieba padał rzęsisty deszcz, a nad wodą unosiła 
się gęsta mgła, nikt nie tracił pozytywnego 
nastroju. W rytmie szant zwiedzaliśmy bazę 
należącą do Stowarzyszenia, jak również przygo-
towywaliśmy łajby do wypłynięcia. Rozgrzewało 
nas ognisko, przy którym smażyliśmy kiełbaski 
i opowiadaliśmy o planach na przyszłość.          .

Jednak bez wątpienia, najbardziej oczekiwanym 
punktem programu był rejs.                
Zaprosiliśmy, zatem wszystkich odważnych na 
pokład, gdzie pod okiem sterników spędzili pełne 
wrażeń chwile. Liczymy, że w przyszłym roku 
zakończenie sezonu żeglarskiego będzie równie 
udane.                     
Wszystkim Czytelnikom „Wieści” życzymy  
Szczęśliwego Nowego Roku.           

.

.

.

K. Sz.

Foto: Przemek Rakoniewski

Rejon Sośnicowice Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych podsu-
mował mijający rok. Najlepsi gołębiarze 
odebrali puchary, dyplomy i gratulacje.

Spotkanie z tej okazji odbyło się w gliwickiej 
restauracji „Balaton”. W Rejonie Sośnicowice, 
który obejmuje gminy Sośnicowice, Gierałto-
wice, Rudziniec oraz gliwickie dzielnice Brze-
zinkę i Ostropę, najlepszymi hodowcami mijają-
cego roku bezapelacyjnie był duet Bolesław 
i Wilhelm Kaiser z Oddziału Przyszowice. 
Zostali oni mistrzami zarówno w lotach gołębi 
starych, jak i młodych. Natomiast mistrzowski 
tytuł w lotach daleko dystansowych zdobył Jan 
Marks z Oddziału Rudziniec. Zaszczytne miano 
najlepszego gołębia w sezonie przypadło gołę-
biowi z hodowli Jana Wiechoczka z Oddziału 
Przyszowice. Wszyscy nagrodzeni odebrali pu-
chary PZHGP, które wręczali Marcin Stronczek 
reprezentujący władze Powiatu Gliwickiego, 
Piotr Kobędza – wiceprezes Okręgu Katowice 
PZHGP oraz Krystian Bednorz – członek Zarzą-
du Głównego PZHGP i równocześnie prezes 
Rejonu Sośnicowice tego związku.

od prawej: ks. Franciszek Malczyk, Marcin Stronczek, Jan Marks, 
Bolesław Kaiser, Piotr Kobędza, Joachim Makselon, Bernard Drozd, 
Jan Wiechoczek i Krystian Bednorz.

/Serwis informacyjny powiatu/

Oferta GOK

Zapraszamy do udziału w projekcie: 
„Sport, muzyka oraz gry tak 

integrujemy się my - Gierałtowice”
współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego
grudzień 2009 - czerwiec 2010

- Warsztaty taneczne - SALSA pod czujnym              
 okiem profesjonalnych trenerów
- rajd rowerowy
- warsztaty koronkarskie (frywolitki)
- gra terenowa dla dzieci i młodzieży
- utworzenie partnerstwa lokalnego (dotyczy   
 grup nieformalnych)
- PIKNIK RODZINNY 

.

. .
.

Zapraszamy!!!
Udział w zadaniu jest bezpłatny

Ilość miejsc ograniczona

W programie:

Szczegółowe informacje
pod numerem tel. 032 30 11 511

W prestiżowej klasyfikacji - Generalne Mistrzo-
stwo Polski 2009 - Okręg Katowice, pierwsze 
miejsce zajął duet Kamil i Bolesław Kaiser z Oddz. 
Przyszowice. Na miejscu drugim uplasowali się 
Bolesław i Wilhelm Kaiserowie, również z Oddz. 
Przyszowice. Drugim przodownikiem (5 w kla-
syfikacji) został Jan Wiechoczek z Przyszowic. 
W klasyfikacji Tradycyjne Mistrzostwo Okręgu 
Katowice 2009, Kaiserowie zamienili się miej-
scami - mistrzami zostali Bolesław i Wilhelm, 
wicemistrzami Kamil i Bolesław. W Maratonie 
2009 - Okręg Katowice na pierwszych 3 miejscach 
uplasowali się hodowcy z Przyszowic: 1 m. zajął 
Eugeniusz Kisiel, 2 m. Kamil i Bolesław Kaiser,          

3 m. Jan Wiechoczek. W klasyfikacji Gołębi Mło-
dych 2009, wicemistrzami zostali Bolesław i Wil-
helm Kaiser. Najlepszy gołąb pocztowy Okręgu 
Katowice wyhodowany został przez Kamila i Bo-
lesława Kaisera. 
Mistrzowie Okręgu otrzymają puchary, które zo-
staną im wręczone 10 stycznia na Okręgowej 
Wystawie Gołębi Pocztowych w Rudzie Śląskiej.
Wagę osiągnięć hodowców z Przyszowic podkre-
śla fakt, że o tytuły mistrzowskie przyszło im wal-
czyć z olbrzymią konkurencją. W Okręgu Kato-
wice jest zrzeszonych 49 Oddziałów Lotowych. 
W Oddziałach tych lotuje 5600 hodowców. Ho-
dowcy posiadali w bieżącym roku 280 000 gołębi.         

Podsumowanie sezonu 2009 w Oddz. Przyszowice PZHGP
Podsumowanie sezonu lotów w najlepszym Od-
dziale Okręgu odbyło się 13 listopada w przy-
szowickiej restauracji Artus. Zebranie prowadził 
Joachim Makselon - prezes Oddziału Przyszo-
wice. W trakcie zebrania najlepszym hodowcom 
wręczone zostały okazałe puchary za osiągnięcia 
minionego sezonu. W uroczystości udział wzięli

również: wójt gminy Joachim Bargiel, wiceprze-
wodniczący RG Marek Błaszczyk oraz dyrektor 
GOK w Gierałtowicach Przemysław Dejneka. 
Zostali oni uhonorowani pamiątkowymi puchara-
mi za wspieranie działalności oddziału. Po części 
oficjalnej spotkania, w czasie uroczystej kolacji  
wzniesiono toast za sukcesy Oddz. Przyszowice.

J.M.
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Sukcesem zakończył swój kolejny sezon 
szachowy Jakub Wiaterek, uczeń klasy 5a 
SP w Gierałtowicach, który w Półfinałach 
Mistrzostw Polski Juniorów rozegranych 
w Ustroniu zajął w swojej kategorii wie-
kowej III miejsce, awansując tym samym 
do Finałów Mistrzostw Polski zaplano-
wanych na marzec 2010 r.

Niemałym osiągnięciem było również zajęcie III 
miejsca w grupie chłopców do lat 12 w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Śląska Juniorów w Sza-
chach Szybkich P'15 w Rydłutowach.
Jakub wraz ze swoja koleżanką z klasy Pauliną 
Neuman, która w grupie dziewcząt w Rydłuto-
wach również zajęła III miejsce, trenuje pod 
okiem Andrzeja Wańka w UKS Pałac Młodzieży 
w Katowicach. Zarówno Jakub jak i Paulina po-
siadają II kategorię szachową. 

Jakub Wiaterek 

 w Szachach

Jakub - drugi od prawej

E. i R. Wiaterek

W sobotę 12 grudnia w SP im. W. Budryka w Chudowie odbył się I Turniej Piłki 
Nożnej Młodych Kibiców Górnika Zabrze z Gminy Gierałtowice. Imprezę zorga-
nizowali członkowie Fan Clubu „WJS” z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przy-
szowic wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Górnika Zabrze. 

Foto: Ryszard Mikołaj

Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.        
Mecze sędziowała Krystyna Połap. 
Oprócz emocji sportowych uczestnicy mogli zo-
baczyć pokaz starojapońskich sztuk walki, 
a w przerwach pomiędzy meczami swoje umie-
jętności taneczne prezentowały piękne dziewczy-
ny z grupy Energy.                              
Specjalnie na tą okazję została wydana okoli-
cznościowa smycz, którą oczywiście oprócz 
innych nagród otrzymał każdy uczestnik turnieju. 
Turniej nie doszedłby do skutku bez pomocy wielu 
osób, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 
Szczególne podziękowania składamy na ręce:  
wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela,  
dyrektor Szkoły Podstawowej w Chudowie  Ste-
fanii Michalskiej oraz byłego piłkarza Górnika 
Zabrze Henryka Bałuszyńskiego.                    
Na zakończenie czekała na uczestników jeszcze 
jedna niespodzianka. Wszyscy otrzymali szereg 
nagród, które wręczał wójt Bargiel wraz z piłka-
rzem Górnika Zabrze - Adamem Banasiem, który 
jeszcze długo po zakończeniu turnieju rozdawał 
autografy i pozował do zdjęć.                          
Rozdano również nagrody indywidualne dla naj-
lepszych strzelców, najlepszych bramkarzy, najle-
pszych zawodników oraz dwie nagrody specjalne                         

.

.

.

Adama Banasia w postaci jego koszulek meczo-
wych.                                       
Była to pierwsza tego typu impreza w naszej gmi-
nie, ale widząc reakcje młodych graczy oraz ich 
rodziców siedzących na trybunach wiemy, że nie 
ostatnia.                     
Turniej przyniósł wiele wrażeń i emocji zwłaszcza 
najmłodszym uczestnikom, a ich radość z otrzy-
manych nagród była najlepszym podziękowaniem 
dla organizatorów. Pomysł jego zorganizowania 
powstawał w naszych głowach od dłuższego 
czasu. Mieliśmy na celu integrację młodych kibi-
ców oraz zwyczajnie zdrowe, sportowe emocje.  
Była to nasza pierwsza impreza tego typu, więc 
oczywiście wystąpiły różne niedociągnięcia, ale 
wydaje nam się, że pozytywnych wrażeń było 
jednak wiele więcej. Nie wszyscy pewnie wiedzą, 
że na turnieju była obecna zawodowa pielęgniarka 
wyposażona w profesjonalny sprzęt medyczny.
Na szczęście obyło się bez urazów i nie było ko-
nieczności interwencji medycznych.         
Reakcja zarówno dzieci i młodzieży, jak również 
ich rodziców nie pozostawiła nam żadnych wątpli-
wości, że jest zapotrzebowanie na takie imprezy. 
Kolejny Turniej planujemy już latem, na otwar-
tych boiskach.                             

.

.

.

.
Rafał Steinke, Adam Firlit

Szkoły podstawowe: Gimnazja:

Adam Banaś przyznał również własne nagrody dla wyróżniających się zawodników. Otrzymali je: Mateusz 
Kruszyna z Przyszowic oraz Jacek Nowak z Paniówek.

W tej kategorii wiekowej rywalizację wygrali młodzi ki-
bice z Przyszowic przed Paniówkami, Gierałtowi-
cami i Chudowem.                                 

                                 
Najwięcej bramek zdobył Paweł Brosz z Paniówek. 
Najlepszym bramkarzem został Kamil Smołka 
z Przyszowic.                       
Najlepszym piłkarzem Paweł Brosz z Paniówek.        

.

.

.
. .

Najlepsi indywidualnie:

 
Rywalizację wśród uczniów gimnazjów wygrali repre-
zentanci Paniowek przed Gierałtowicami i Przyszo-
wicami.                       

                             
Najwięcej bramek zdobył Grzegorz Konopka 
z Paniówek.                             
Najlepszym bramkarzem został Tomasz Loska 
z Paniówek.                             
Najlepszym piłkarzem Grzegorz Konopka z Paniówek.                                  

.

.

.

.

Najlepsi indywidualnie:

Foto: Ryszard Mikołaj Foto: J. M. Foto: J. M.
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informator

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 37 otrzymują: Elfryda Rokitowska z Chudowa, 
Renata Bryłka z Paniówek i Halina Kleczka z Przyszowic.  
Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7, - od poniedziałku do piątku - w godzinach urzędowania.                                                                             

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 
do 20 stycznia 2010 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Żogały oraz sędziego turnieju Janusza Papkali.  
Turniej finansowo wsparła gmina Gierałtowice oraz GOK 
w Gierałtowicach.

Rywalizację przy karcianych stolikach rozpoczęto o godzinie 
9.00 rano. Do gry zasiedli czołowi gracze z gminy Gierałto-
wice oraz zawodnicy przybyli do Przyszowic z okolicznych 
miast, m.in: z Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia i Gliwic. 
O Puchar Wójta rywalizowano w kategorii drużynowej (ze-
społy z terenu gminy Gierałtowice) i indywidualnej w której 
uczestniczyli zawodnicy z terenu Oddziału Zabrze PZSkata. 
Zwycięzców wyłoniono po rozegraniu 3 serii. Drużynowo 
swoją supremację w gminie potwierdzili szkaciarze z LKS 
Jedność 32 Przyszowice, którzy obronili zdobyte przed 
rokiem 1 miejsce i zawody ukończyli zdobywając kolejny 
Puchar Wójta Gminy Gierałtowice. Zwycięska drużyna zgro-
madziła 10 670 pkt. Barw Przyszowic bronili: Krzysztof 
Pilny, Joachim Makselon, Jerzy Makselon i Mieczysław 
Polok. Miejsce 2 (9 795 pkt.) zajęła drużyna z Paniówek wy-
stępująca w składzie: Stefan Gemander, Leon Spyra, Zygmunt 
Kozubek i Ryszard Warzecha. Na miejscu 3 uplasowali się 
gracze z Gierałtowic zdobywając 5 437 punktów. W zespole 
z Gierałtowic grali: Marcin Pilny, Sylwester Michalik, 
Andrzej Erfurt i Krystian Tomiczek.
W konkurencji indywidualnej Puchar Wójta Gminy Gierał-
towice zdobył Roman Bartoszek ze Skat Clubu RSM Ruda 
Śl. Miejsce 2 zajął Michał Szczecina z LKS Jedność 32 Przy-
szowice. Trzeci był Andrzej Machowski z SAKOP 4 Asy 
Bytom. Kolejne miejsca zajęli: 4 - Józef Myrczik z Centrum 
Szombierki Bytom, 5 - Józef Pieczka z LKS Jedność 32 Przy-
szowice, 6 - Stefan Gemander z Paniówek.
Puchary i nagrody wręczał zwycięzcom wójt gminy Joachim 
Bargiel w towarzystwie kierownika zawodów Tadeusza 

Zawodnicy LKS Jedność 32 Przyszowice z Pucharem Wójta Gminy.

Zawodnicy LKS Jedność 32 Przyszowice z Pucharem Wójta Gminy.

/J. Miszczyk/
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Pionowo
1. Słodko-gorzka przyprawa używana do produkcji 
piwa i dodawana m.in. do ciastek i pierników.
2. Śląska potrawa przyrządzana z piernika, bakalii 
i wody.
3. Potrawa z ciasta nadziewana kapustą i grzybami 
lub mięsem.
6. Owoce ugotowane w syropie i obtoczone 
w cukrze.
8. Słodkie produkty; na przykład czekolada, 
cukierki, wafle.
9. Brązowe ciasto z miodem o korzennym smaku.
10. Napar z liści; może być czarna, czerwona, 
zielona lub biała.
11. Cytrusowe owoce; ich skórka jest dodawana 
do wypieków.
13. Rybna; pierwsze danie.
14. Nimi wycinamy różne kształty w cieście.
15. Wieczerza spożywana 24 grudnia 
po pojawieniu się pierwszej gwiazdki na niebie.
16. Otrzymywana z kory słodko-korzenna 
przyprawa dodawana do słodkich potraw z ryżu.
17. W Wigilię serwowana z grzybami lub grochem.

Poziomo
4. Napój z suszonych owoców.
5. Suszone owoce; na przykład rodzynki, 
daktyle, figi.
7. Zupa podawana z uszkami.
12. Przyprawa o kształcie gwoździa 
i korzenno-słodkim smaku.
17. Śląska zupa wigilijna o słodko-gorzkim smaku 
przyrządzana z konopi.
18. Rozgrzewający napój z wina lub piwa 
z korzennymi przyprawami. 
19. Ryba, którą jemy podczas wieczerzy wigilijnej.
20. Małe ciasteczka o różnych kształtach 
z miodem i kakao.
21. Tradycyjny świąteczny deser z makiem, 
mlekiem i bakaliami.
22. Przyda się każdemu po obfitujących 
w smakołyki Świętach.

Święta od kuchni

Litery z szarych pól utworzą rozwiązanie krzyżówki - słowa kolędy 

Autor: Paweł Madeja



Gminna inwestycja 100 lecia

Dofinansowanie projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia 
ścieków w Gminie Gierałtowice” odbędzie się w ramach działania 1.1. 
Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2007-2013.     
Uroczystego aktu podpisania umowy dokonano w obecności wójta 
gminy Gierałtowice Joachima Bargiela, skarbnika gminy Michała 
Kafanke oraz kierownika Jednostki Realizującej Projekt w Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Joachima Nowaka.      
Projekt ten będzie współfinansowany przez Unię Europejską w wy-
sokości 62% kosztów kwalifikowanych ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a także umożliwi 
refundację wydatków poniesionych przez Spółkę na w/w projekt od dnia 
01.01.2007 r. Realizacja tej inwestycji infrastrukturalnej czynić będzie 
w przyszłości gminę Gierałtowice bardziej konkurencyjną w staraniach 
o inwestorów krajowych i zagranicznych. Przy jej realizacji będą powsta-
wały nowe miejsca pracy, a co najważniejsze znacząco poprawi się stan 
środowiska naturalnego w szczególności poprzez poprawę jakości wód.       
Pierwsze działania dotyczące projektu „Kanalizacja sanitarna wraz 
z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. podjęto w drodze uchwały Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.02.2006 r. 
w sprawie określenia kierunków działania Spółki. W uchwale tej poja-
wiła się zapowiedź działań formalno - prawnych zmierzających do 
przekazania planowanego przedsięwzięcia spółce jako przyszłemu be-
neficjentowi funduszy unijnych, o jakie można starać się z Funduszu 
Spójności.                               
Fundusz Spójności to podmiot powołany w celu zmniejszania różnic 
w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Euro-
pejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się jako kon-
sekwencja przyjmowania do Unii nowych państw członkowskich. 
Wyniki gospodarcze tej grupy państw odbiegały od osiągnięć państw                                                      

.

.

.

najbardziej rozwiniętych. Fundusz Spójności ma za zadanie dostarczyć 
wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych 
z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony śro-
dowiska. Z jego działalnością wiąże się plany na wybudowanie kanali-
zacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice.                                                    
W marcu 2007 r. gmina Gierałtowice przekazała spółce aportem gotową 
dokumentację projektową dla wszystkich 4 sołectw: Gierałtowic, Przy-
szowic, Paniówek i Chudowa oraz jedną (wspólną dla wszystkich 
sołectw) dokumentację projektową oczyszczalni ścieków.                                         
W grudniu 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 
podjęło uchwalę w sprawie zgody na powołanie pełnomocnika ds. Re-
alizacji Projektu w strukturze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej sp. z o.o.                                                      
W maju 2008 r. Rada Gminy Gierałtowice w uchwale nr XXI/163/08 
wyraziła zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu 
Spójności oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia „Kanalizacja 
sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”. 
W związku z tym w spółce powołano Jednostkę Realizującą Projekt jako 
specjalny, wyodrębniony zespół pracowników, stworzony do prac nad 
przygotowaniem wszelkich działań oraz realizacji samego projektu 
w oparciu o wymogi unijne, dzięki którym możliwe będzie dofinanso-
wanie z Funduszu Spójności.                                   
21 sierpnia 2008 roku złożono do konkursu skompletowany wniosek 
o dofinansowanie projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią 
ścieków w Gminie Gierałtowice” rozpoczynając tym samym skompli-
kowaną i czasochłonną procedurę weryfikacji, której efektem finalnym 
jest podpisanie umowy o dotację unijną. Nie bez satysfakcji możemy 
powiedzieć, że nasz projekt znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej 
wniosków złożonych w ramach II naboru konkursowego zakończonego 
1 września 2008 r. w ocenie merytorycznej I stopnia uzyskał 46,24 
punktów. W następnej kolejności przeszedł on również ocenę meryto-
ryczna II stopnia. 27 listopada odbyły się w Warszawie w siedzibie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
negocjacje dotyczące szczegółowych zapisów umowy o dofinansowa-
nie,  których efektem finalnym jest zawarta w dniu 16.12.2009 r. umowa 
o dofinansowanie.                                                          
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Wieloletnie starania gminy Gierałtowice o unijną dotację na budowę kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków 
zakończyły się sukcesem. Ich efektem jest umowa dotycząca dofinansowania projektu „Kanalizacja sanitarna wraz 
z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” zawarta 16 grudnia 2009 roku w Warszawie, pomiędzy Przed-
siębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, (którego gmina jest 100% udziałowcem) 
a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podpisy pod umową złożyli: Małgorzata Skucha - zastępca prezesa 
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Barbara Wiśniewska - główna księgowa 
ww. funduszu oraz Tadeusz Wranik - prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.     

Dorota Kubicka / J.M.

Foto: D. Kubicka


