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Wrzesień

Październik

    Nowy rok szkolny 2010/2011 zapoczątkował funkcjonowanie na terenie 
gminy Gierałtowice Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Reorganizacja 
oświaty ma usprawnić zarządzanie kadrą i bazą dydaktyczną oraz przy-
nieść  oszczędności.  

/Tekst i foto: Jerzy Miszczyk/

mgr Janusz Magiera
dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska
dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Paniówkach

mgr inż. Aleksander Jendryczko
dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyszowicach

    Janusz Magiera pochodzi z Gliwic, 
gdzie przez 15 lat uczył języka pol-
skiego i informatyki. Jest magistrem 
filologii polskiej, którą ukończył na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. Jest też absolwentem dzienni-
karstwa na tym samym uniwersytecie 
oraz informatyki na Wydziale Ele-
ktrycznym Politechniki Częstochow-
skiej. Rok temu skończył studia z za-
kresu zarządzania placówką oświa-
tową na Politechnice Śląskiej.
Jest nauczycielem dyplomowanym, 
często nagradzanym za osiągnięcia 
w dziedzinie edukacji i wychowania - 
otrzymał wyróżnienie ministra Edu-
kacji Narodowej, kilkakrotnie był do-
ceniany przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty, a jego wychowankowie nie-
jednokrotnie byli laureatami prestiżo-
wych konkursów.              
Janusz Magiera gra na fortepianie i or-
ganach, ma wszechstronne zaintere-
sowania - od literatury, historii, filo-
zofii, sztuki, muzyki po informatykę 
i motoryzację.

.

    1 września we wszystkich placówkach 
oświatowych gminy Gierałtowice,  rozpoczęto 
nowy rok szkolny. W czasie zorganizowanych 
z tej okazji apeli w Gierałtowicach, Paniów-
kach i Przyszowicach miały miejsce uroczyste 
pożegnania dyrektorów gimnazjów i szkół 
podstawowych, którzy z końcem wakacji 
przestali pełnić swoje funkcje. Równocześnie 
powitano dyrektorów nowo powstałych ze-
społów szkolno-przedszkolnych.                 

    Dziękowano i witano ciepłymi słowami oraz 
bukietami kwiatów. W uroczystościach udział 
wzięły społeczności szkolne, a także przedsta-
wiciele lokalnych władz, samorządów i zapro-
szeni goście. Dotychczasowym dyrektorom 
szkół za dobrą pracę dziękowali, a nowych witali 
m.in. wójt gminy Gierałtowice oraz kiero-
wniczka Referatu Edukacji i Zdrowia UG.   

.

Rozpoczęcie roku w Przyszowicach zaszczyciła 
swoją obecnością Zdzisława Waniek - dyrektor 
Delegatury Gliwickiej Śląskiego Kuratorium 
Oświaty w Katowicach. Uroczystości ubarwiły 
występy artystyczne uczniów.
     Rozpoczęcie roku szkolnego w Chudowie, 
przebiegło tradycyjnie, bez zmian organizacyj-
nych w tej placówce oświatowej. Dodać jednak 
należy, że do miejscowej szkoły podstawowej 
pomaszerował kolejny rocznik sześciolatków. 
W tym roku klasa liczyć będzie 15 uczniów. 
SP im. Witolda Budryka, jako jedyna w gminie 
Gierałtowice już od zeszłego roku wdraża re-
formę oświaty, która zakłada, że w roku szkol-
nym 2012/2013, udział 6-latków w procesie edu-
kacyjnym szkół podstawowych będzie obo-
wiązkowy. 

    Małgorzata Wiśniewska jest ab-
solwentką Wydziału Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach. 
Z oświatą w gminie Gierałtowice 
związana jest od roku 1999. Rozpo-
częła wtedy pracę w Gimnazjum nr 2 
w Paniówkach jako pracownik admi-
nistracji. Rok później zaczęła uczyć 
w szkole informatyki i matematyki. 
1 września 2009 roku objęła stano-
wisko dyrektora Gimnazjum nr 2 
w Paniówkach. Uczniowie kiero-
wanej przez nią szkoły wielokrotnie 
zdobywali laury na olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych.
Poza pracą, do obszaru jej zainte-
resowań należy literatura piękna. 
Interesuje się również naukami 
ścisłymi.

    Choć Gierałtowice nie należą do gmin, które 
oszczędzają na oświacie (w roku 2008 gmina upla-
sowała się w pierwszej dziesiątce w Polsce w wy-
sokości nakładów finansowych ponoszonych na 
ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum), to re-
organizacja zarządzania szkołami i przedszkolami 
była nieodzowna. Zadecydowały o tym m.in. wy-
mogi gminnego budżetu.
    Od 1 września funkcjonują w gminie 3 Zespoły 
Szkolno-Przedszkolne, w sołectwach: Gierałtowi-
ce, Paniówki i Przyszowice. Zasadniczą różnicą 
w działaniu poprzedniego i obecnego systemu za-
rządzania oświatą jest to, że teraz, zarówno przed-
szkolem, szkołą podstawową jak i gimnazjum 
zarządza jeden dyrektor. Pomagają mu w tym za-
stępcy. 
    Dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych 
wyłonieni zostali w drodze konkursów na to sta-
nowisko, ogłoszonych przez gminę Gierałtowice.   

W wyniku ich rozstrzygnięcia Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym w Gierałtowicach zarządza 
Janusz Magiera. Dyrektor na swoich zastępców 
powołał: Urszulę Cieślik, Stefana Dudę i Dorotę 
Jęchorek. 
Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Paniówkach objęła Małgorzata Wi-
śniewska. W pracy dydaktyczno-wychowawczej 
pomagają jej wicedyrektorki: Karina Karcz oraz 
Joanna Bartoszek. 
W Przyszowicach dyrektorem nowej placówki 
oświatowej został Aleksander Jendryczko.         
Stanowisko wicedyrektora objęły: Bronisława 
Ogonek i Ewa Skrzydło.                                
W Chudowie pracą szkoły podstawowej wraz 
z oddziałami przedszkolnymi kieruje nadal Ste-
fania Michalska.    

.

 .

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2010/2011

    Aleksander Jendryczko z wykształ-
cenia jest fizykiem. W roku 2001 
ukończył Wydział Matematyczno-
Fizyczny (specjalność - Fizyka środo-
wiskowa) Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Dalszą drogę kształcenia i ro-
zwoju zawodowego  związał również 
z  gliwicką uczelnią. Na Politechnice 
Śl. ukończył m.in.: Wydział Orga-
nizacji i Zarządzania oraz Studia Po-
dyplomowe w zakresie „Zarządzania 
placówką oświatową”, a także Studia 
Podyplomowe w zakresie „Naucza-
nia informatyki w szkołach”. 
Do czasu objęcia nowego stanowiska, 
pracował jako nauczyciel fizyki i in-
formatyki w Gimnazjum nr 4 w Knu-
rowie i Zespole Szkół w Pilcho-
wicach.
    W życiu prywatnym interesuje się 
sportem, muzyką klasyczną i teatrem.     

Gierałtowice:  Szkoła Podstawowa - 259, Gimnazjum - 143

Paniówki:        Szkoła Podstawowa - 148, Gimnazjum - 148
Przyszowice:  Szkoła Podstawowa - 172, Gimnazjum -   99

Chudów:         Szkoła Podstawowa -   93

15.09.2010 r. - godz. 18.00
Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie.
Więcej na ten temat piszemy na stronie 7. 
Organizator: GOK w Gierałtowicach.

19.09.2010 r. - godz. 16.00
Festyn muzyczny „Babie lato” . 
Miejsce: plac przy restauracji Verona w Paniów-
kach. Organizator: Chór Cecylia.

.

J.M.

17.10.2010 r. - godz. 15.00
Koncert Muzyki Organowej
Miejsce: Kościół parafialny w Gierałtowicach
Organizator: Koło Związku Górnośląskiego 
w Gierałtowicach.
.

26.09 i 10.10. 2010 r. w kościołach w Paniów-
kach i Chudowie odbędą się wieczory muzy-
czno-poetyckie poświęcone 200 rocznicy uro-
dzin F. Chopina. Więcej informacji na s.11.

Druk: CUD-DRUK 
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    2 sierpnia pod zamkiem w Chudowie odbyło się uroczyste spotkanie przedsta-
wicieli służb mundurowych, biorących udział w akcji ratunkowej podczas majo-
wej powodzi na terenie województwa śląskiego. Najbardziej zaangażowani w nie-
sienie pomocy otrzymali odznaczenia państwowe i podziękowania. Wyróżnionych 
dekorował wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk w towarzystwie wicewojewody 
Adama Matusiewicza.

    W spotkaniu udział wzięło około dwustu przed-
stawicieli służb mundurowych, reprezentujących 
m.in.: Ochotniczą Straż Pożarną, Państwową Straż 
Pożarną, policję, Wojsko Polskie. Obecni byli 
również przedstawiciele: Centralnej Stacji Rato-
wnictwa Górniczego SA, Zarządu Kompanii 
Węglowej SA, Chorągwi Śląskiej ZHP, Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zarządu 
Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego oraz lokalnych samorządów.  
    W imieniu organizatorów spotkania (Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach i wójta Gminy Gie-
rałtowice) zebranych powitał starosta Michał 
Nieszporek. Następnie głos zabrał wojewoda 
Zygmunt Łukaszczyk, który podsumował straty 
wyrządzone przez majową powódź na Śląsku - 
oszacowane na 1,5 mld zł. Wojewoda wyraził 
słowa uznania dla wszystkich biorących udział 
w akcji, za zaangażowanie i poświęcenie. Kończąc 
powiedział - Zwyczajnie po ludzku dziękuję Wam, 
a po chrześcijańsku dodam Bóg zapłać -
Ratownikom dziękowali również: St. bryg. Marek 
Rączka - komendant Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach, senator gen. bry-
gadier Zbigniew Meres - prezes Zarządu Oddz. 
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Katowicach oraz kapelan śląskich strażaków 
ks. Henryk Kuczob, który polecił ratowników 
opiece św. Floriana. 
    Głównym punktem uroczystości było wręczenie 
Medali za Ofiarność i Odwagę. Odznaczenie przy-
znane przez p.o. Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, na wniosek wojewody śląskie-
go otrzymały 24 osoby (19 strażaków, 3 ratowni-
ków górniczych oraz 3 policjantów). W ich gronie 
jako jedyny z terenu powiatu gliwickiego znalazł 
się druh Marek Błaszczyk - wiceprezes OSP 
w Przyszowicach. - Medal odbieram jako uznanie 
tego w jaki sposób walczyliśmy z powodzią. W jaki 
sposób potrafiliśmy się zorganizować, dzięki

czemu uratowaliśmy Przyszowice przed zalaniem. 
To uznanie nie tylko dla mnie, ale i wszystkich 
osób, instytucji i firm zaangażowanych w walce 
z majową powodzią - podkreślił odznaczony. 
Wojewoda wręczył również pisemne podzięko-
wania imienne oraz skierowane do jednostek 
organizacyjnych m.in.: OSP, PSP, policji i wojska. 
Wyróżnieniem tym uhonorowane zostały je-
dnostki OSP z: Chudowa, Gierałtowic, Pa-
niówek, Przyszowic, a także z sąsiednich Ma-
koszów, Knurowa, Bojkowa i wielu gmin z terenu 
powiatu gliwickiego. Imienne podziękowanie 
otrzymał m.in. bryg. Janusz Przybylski - 
komendant PSP w Gliwicach. 
Podziękowania trafiły również do: Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach oraz Oddz. Spe-
cjalnego Żandarmerii Wojskowej, Placówki 
Żandarmerii Wojskowej i Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Gliwicach, a także do ratowników   
z terenu powiatów: będzińskiego, raciborskiego, 
rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego 
i z miast: Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, 
Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemia-
nowice Śląskie, Rybnik, Racibórz, Wodzisław 
Śląski, Zabrze, Żory. 

Tekst  i foto: Jerzy Miszczyk

Tekst  i foto: J. Miszczyk

    W tym roku mija 90 lat od wybuchu 
II Powstania Śląskiego. Uroczystości 
upamiętniające to wydarzenie odbyły 
się w czwartek 19 sierpnia na terenach 
wielu miast i miejscowości naszego re-
gionu.  

   W Katowicach rocznicę powstania obcho-
dzono pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. 
Rozpoczęciu uroczystości towarzyszyło wycie 
syren alarmowych. Na ulicy Mariackiej otwarto 
okolicznościową wystawę prezentującą mater-
iały archiwalne z tamtych czasów, a młodzież 
ubrana w stroje z czasów powstań śląskich roz-
dawała ulotki przypominające czyn zbrojny Ślą-
zaków z lat 20 ubiegłego stulecia. 
   W gminie Gierałtowice rocznicę powstania 
upamiętniono składając wiązanki biało-
czerwonych kwiatów pod pomnikami Powstań-
ców Śląskich i Kombatantów Ruchu Oporu 
w Gierałtowicach i Przyszowicach. Kwiaty zło-
żyła delegacja Urzędu Gminy Gierałtowice. 
W skromnej uroczystości udział wzięli m.in.: 
wójt Joachim Bargiel i wicewójt Janusz Korus.

   II Powstanie Śląskie było odpowiedzią na anty-
polskie działania strony niemieckiej przed mają-
cym się odbyć na Śląsku plebiscytem. 
Walkę rozpoczęto w nocy z 19 na 20 sierpnia 
1920 roku. Objęła ona powiaty: katowicki, by-
tomski, gliwicki, rybnicki, raciborski, tarno-
górski i lubliniecki. 24 sierpnia Międzysoju-
sznicza Komisja Plebiscytowa postanowiła 
spełnić jeden z głównych postulatów powstań-
ców i nakazała rozwiązać niemiecką policję na 
tym terenie. Obiecano też ukarać winnych anty-
polskich wystąpień. W ten sposób powstańcy 
osiągnęli swoje główne cele i 25 sierpnia zakoń-
czyli działania zbrojne.

6.11.2010 r. - godz. 16.00
Występy chórów w ramach „Pucharu im. Re-
inholda Tronta”. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. W. Budryka 
w Chudowie.
Organizator: Chór Bel Canto z Chudowa.

Listopad

24.10.2010 r. - godz. 15.00
Koncert Pieśni Maryjnych.
Miejsce: kościół parafialny w Paniówkach.
Organizator: Chór Cecylia.

.
Październik
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/Referat Ochrony Środowiska UG Gierałtowice//

   Obrady XLV Sesji prowadził przewodni-
czący Rady Gminy Gierałtowice Piotr Szoł-
tysek. W czasie jej trwania, obradujący w sali 
sesyjnej UG radni podjęli szereg istotnych 
uchwał. 
    Ważnym punktem obrad były sprawozdania 
przedstawione przez przewodniczących poszcze-
gólnych komisji RG, dotyczące ich działalności 
w okresie międzysesyjnym. Jednym z zadań ko-
misji jest opiniowanie projektów uchwał Rady 
Gminy Gierałtowice. 
    Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego 
Marek Błaszczyk poinformował, że komisja na 
posiedzeniu w dniu 9 sierpnia br. zajmowała się 
m.in.: projektem uchwały RG w sprawie wyra-
żenia zgody na wniesienie przez gminę Gierałto-
wice do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, 
wkładów niepieniężnych w postaci własności 
gruntu szeregu działek przeznaczonych pod budo-
wę przepompowni ścieków, w ramach wykony-
wania gminnej kanalizacji.  
Komisja rozpatrywała również wniosek o podział 
działki nr 33 ( o powierzchni 1,22 ha) położonej 
w Gierałtowicach. Podział ten ma być dokonany 
w związku z zainteresowaniem tymi gruntami 
firmy Osnatol z niemieckiego miasta Osnabruck-
Belm. Niemiecki inwestor planuje utworzyć 
w Gierałtowicach przedstawicielstwo Fabryki 
Farb i Lakierów Osnatol i wybudować na ich te-
renie budynek handlowy oraz magazyny.  
    Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia, której 
przewodniczy Grażyna Malec, obradowała 
w okresie międzysesyjnym dwukrotnie. Na pier-
wszym posiedzeniu w dniu 22 lipca br. członkowie 
komisji wysłuchali m.in. informacji o dofinanso-
waniu działalności organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń. Zapoznano się również z wy-
kazem imprez organizowanych przez GOK. Jeden 
z punktów obrad komisji obejmował informację 
o realizacji rządowej pomocy powodzianom. Na 
drugim posiedzeniu w dniu 11 sierpnia, komisja 
zajmowała się pracami związanymi z funkcjo-
nowaniem placówek oświatowych na terenie 
gminy Gierałtowice. 
  Komisja Górnictwa pod przewodnictwem 
Eugeniusz Kurpasa w okresie międzysesyjnym 
zbierała się czterokrotnie. Większość sesji miała  
charakter objazdowy. Wizytowano rejony gminy, 

które ucierpiały w czasie majowej powodzi, a pod
którymi kopalnie prowadzą eksploatację węgla 
kamiennego. W czasie wizytacji powstał rejestr 
szkód związanych z powodzią, jak również z pra-
cami wydobywczymi zakładów górniczych. 
Zauważone szkody zostały zgłoszone. Urząd Gmi-
ny dochodzi od kopalń realizacji ich naprawy.
    Komisja Budżetu i Planowania pod przewo-
dnictwem Mariana Szołtyska na obradach w dniu 
10 sierpnia br. zajmowała się m.in. opiniowaniem 
projektu RG dotyczącego szeregu zmian w budże-
cie gminy na rok 2010. Jej prace poświęcone były 
również zmianom w wydatkach na wieloletnie 
programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

    Kolejny punkt obrad XLV sesji RG dotyczył 
rozpatrzenia i podjęcia uchwał. Rada podjęła je 
m.in. w następujących sprawach:
A) Zmiany uchwały nr XXXVIII/284/09 RG 
Gierałtowice dotyczącej budżetu gminy Gierał-
towice na rok 2010. 
B) Wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę 
Gierałtowice wkładów niepieniężnych do Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
z siedzibą w Przyszowicach.  
C) Wyrażenia zgody na przekazanie gruntu w wie-
czyste użytkowanie.
D) Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
E) Ustanowienia służebności drogowych.
F) Zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz 
zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wice-
dyrektorów placówek oświatowych oraz określe-
nia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dla nauczycieli  nie wymienionych w art. 42 ust.3 
Karta Nauczyciela.
G) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 29.07.2010 
roku, wniesionej przez Władysława Zawadzkiego 
oraz odpowiedzi na skargę.
    Po informacjach dotyczących poszczególnych 
sołectw, przekazanych przez uczestniczących 
w sesji sołtysów oraz informacjach wójta gminy na 
temat swojej działalności w okresie międzyse-
syjnym, a także odpowiedziach na interpelacje, 
przewodniczący Rady Gminy ogłosił zamknięcie 
obrad.

 

    Część I: Obowiązki właścicieli nieru-
chomości w zakresie gromadzenia i po-
zbywania się nieczystości ciekłych.      .

    Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 
2008 ze zm.) każda nieruchomość, która nie 
została podłączona do sieci kanalizacyjnej, 
powinna być wyposażona w zbiornik bezod-
pływowy do gromadzenia ścieków lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki 
bezodpływowe na nieczystości ciekłe po-
winny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, 
szczelne przykrycie z zamykanym otworem 
do usuwania nieczystości i odpowietrzenie 
wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad po-
ziom terenu.                        
Jednak samo wyposażenie nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy czy przydomową 
oczyszczalnię ścieków nie jest wystarczające. 
    Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby 
wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia 
nieczystości ciekłych oraz zobowiązuje ich do 
tego, aby zgromadzone w ten sposób nieczy-
stości były usuwane w sposób zgodny z prze-
pisami ustawy. Mówiąc w skrócie, aby były 
one regularnie odbierane przez specjalistyczne 
firmy posiadających zezwolenie na świadcze-
nie usług w zakresie odbioru nieczystości 
ciekłych. Wykaz firm posiadających 
zezwolenie wójta gminy Gierałtowice na 
prowadzenie działalności w zakresie opró-
żniania zbiorników bezodpływowych i tran-
sportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Gierałtowice znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice 
www.gieraltowice.pl w zakładce - Ochrona 
Środowiska.                 
Odbiór trzeba udokumentować!        
Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości obowiązani są do udoku-
mentowania faktu, że korzystają z usług w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych przez okazanie umowy korzystania 
z usług przedsiębiorcy posiadającego odpo-
wiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia 
za takie usługi.                   
    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, 
powinno odbywać się z częstotliwością zape-
wniającą niedopuszczenie do ich przepeł-
nienia się bądź wylewania nieczystości na 
powierzchnię terenu. Częstotliwość wywozu 
nieczystości powinna być zatem dostosowana 
do pojemności zbiornika i ilości wody 
zużywanej w gospodarstwie domowym.   
  Zatem pamiętajmy, aby regularnie 
opróżniać szambo i wymagać rachunku 
za każde jego opróżnienie z nieczystości 
ciekłych. 

.

.
. .

.

.

    W wyniku powodzi na terenie gminy Gierał-
towice poszkodowane zostały 64 rodziny - 
łącznie 160 osób. 
    Jak informuje Agnieszka Kałuża, pełniąca obo-
wiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gierałtowicach, na odszkodowania i pomoc dla 
powodzian przeznaczony jest 1 641 849 zł. To su-
ma na którą składają się: wypłaty zasiłków loso-
wych (do 6 tys. zł), wypłaty pomocy do 20 tys. zł 
oraz powyżej 20 tys. do maksymalnej kwoty 100 
tys. zł. Znaczną część tych pieniędzy OPS już 
wypłacił. 
    O zasiłek do 6 tys. zł ubiegało się 40 rodzin. 
Jeden z poszkodowanych wycofał swój wniosek.  
Spośród ubiegających się o tą formę pomocy, OPS 
przyznał zasiłek 29 rodzinom, w tym 14 w pełnej 
wysokości 6 tys. zł, pozostali otrzymali po 3 tys. zł, 
jednej osobie przyznano 1 tys. zł. Sześć rodzin, 
którym zasiłku nie przyznano, odwołało się od tej 
decyzji. Po powtórnym rozpatrzeniu wniosków, 
OPS przyznał im po 3 tys. zł. Ostatecznie zasiłku 

nie przyznano 4 ubiegającym się o niego rodzi-
dzinom. Wyjaśniając tą decyzję p.o. kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że przy 
podejmowaniu decyzji odmownej OPS kierował 
się przepisami, które mówią, iż pomoc należy się 
w wypadku, kiedy zdarzenia losowe (w tym wy-
padku powódź) powodują zakłócenia w  funkcjo-
nowaniu rodziny. OPS stwierdził, że w tych 4 
przypadkach woda nie spowodowała takich za-
kłóceń.
    O pomoc do 20 tys. zł. złożono 25 wniosków. 
To kwota, która wypłacana jest na podstawie 
przedstawionych rachunków i faktur za materiały 
i usługi związane z remontem domu po powodzi. 
W dwóch wypadkach wnioski zostały odrzucone - 
jeden z wnioskodawców nie zamieszkuje w bu-
dynku od 2 lat, a drugi nie zamieszkiwał w nim 
przed, ani w czasie powodzi. - Przepisy stanowią, 
że zamieszkiwanie budynku jest warunkiem otrzy-
mania pomocy - wyjaśniają pracownicy OPS. 
Pieniądze wypłacane są Dokończenie na s. 5.

J.M.
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    29 lipca br. w Przyszowicach zawarta została umowa na realizację zadania 
„Kanalizacja sanitarna w sołectwie Gierałtowice”. Jej podpisanie umożliwiło rozpo-
częcie pierwszego kontraktu na roboty budowlane pn. „Kanalizacja sanitarna wraz 
z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice”. Inwestycję współfinansuje Unia 
Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

    Umowę podpisali: Tadeusz Wranik - prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o., reprezentujący inwestora, a ze strony 
wykonawcy Eugeniusz Wojak - prezes Przed-
siębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowego 
„WOLIMEX” z Limanowej.
W uroczystości udział wzięli również: wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, radca prawny 
Józef Maślanka oraz Joachim Nowak - kie-
rownik Jednostki Realizującej Projekt w PGK.  
W ciągu 21 dni od podpisania umowy, zgodnie 
z wymogami prawa budowlanego, PGK Sp. z o.o. 
przekazało wykonawcy plac budowy.
   Przedsiębiorstwo „WOLIMEX” zostało wy-
brane do realizacji przedsięwzięcia w drodze 
przetargu nieograniczonego. Firma ta posiada bo-
gate i wszechstronne doświadczenie w reali-
zowaniu różnorodnych przedsięwzięć budowla-
nych, w tym również w budowie systemów kana-

lizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Reali-
zowała m.in. inwestycje w Czarnym Dunajcu, 
Pcimiu, Piekarach, Mszanie Dolnej, Niepoło-
micach, Wadowicach, Międzybrodziu i Lima-
nowej. 
Firma „Wolimex” jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień dla przedsiębiorców. Otrzymała  mię-
dzy innymi; Złotą Odznakę „Zasłużony dla Bu-
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowla-
nych” przyznawaną przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a także wyróżnienia 
i tytuły: „Tygrys Gospodarki”(2001), „Firma na 
medal” w kategorii Generalny Wykonawca Obiek-
tów Sportowych i Rekreacyjnych (2002), „Lider 
regionu Małopolski” (2002), „Złota firma” (2002), 
„Firma roku” (2003), „Europejska gwarancja naj-
wyższej jakości” (2007), „Europejski standard 
2008”. 

Foto: PGK

Źródło: PGK Sp z o.o./ Opr. J.M.

w ratach. Pierwszą ratę - 50% wnioskowanej 
sumy otrzymali wszyscy, którym pomoc przy-
znano. Kolejne 50% otrzymają po rozliczeniu 
(przedstawieniu rachunków) pierwszej transzy. 
    Powodzianie z terenu gminy Gierałtowice, 
ubiegający się o odszkodowanie powyżej 20 tys. 
zł złożyli w swoich sprawach 21 wniosków. 
W tym wypadku konieczna była ocena szkód 
sporządzona przez powołane do tego celu ko-
misje. Po sporządzeniu odpowiednich ekspertyz, 
20 rodzin już otrzymało 50% kwoty wycenionej 
przez rzeczoznawcę. Najwyższe kwoty odszko-
dowań od 60 do 100 tys. zł przyznano 8 ro-
dzinom. 

J. Miszczyk

    Miesiąc po podpisaniu umowy, 30 sierpnia rozpoczęto w gminie Gierałtowice budowę 
kanalizacji sanitarnej. Pierwsze szpadle w ziemię wbili samorządowcy, przedstawiciele 
inwestora i wykonawcy.   

Foto: Sławomir Gruszka Dokończenie na następnej stronie

    Uczestnicy projektu zakończyli m.in. takie 
szkolenia jak: doradztwo zawodowe, psycholo-
giczne, prawne, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs 
magazynier-hurtownik, kurs bukieciarstwo-
florystyka z elementami decupage , kurs obsługi 
wózków widłowych z wymianą butli Co. 
    Po każdym zakończonym kursie uczestnik 
otrzymał odpowiednie zaświadczenia oraz ma-
teriały szkoleniowe w formie książek, czy też 
poradników.                
Pełną parą ruszyły także pozostałe dwa kursy  tj. 
kurs prawa jazdy kat. B - uczestnicy  zakończyli 
już zajęcia teoretyczne , zdali egzaminy pisemne 
i rozpoczęli cześć praktyczną oraz kurs wizażu 
i kosmetyki. Jego uczestniczki  mają okazję w te-
orii jak i w praktyce zapoznać się z technikami 
makijażu, zasadami korekt kształtu twarzy, do-
borem kolorów oraz trikami stosowanymi  przez 
makijażystów. Zapoznały się już z fachowymi 
informacjami na temat pielęgnacji ciała i zabie-
gów pielęgnacyjnych. Ponadto uczą się także 
stylizacji paznokci, począwszy od ich zdobienia, 
aż do nakładania tipsów.                     
Ponadto w najbliższym czasie planuje się zorga-
nizowanie spotkania informacyjno-promocyj-
nego na które zaproszeni będą nie tylko ucze-
stnicy projektu ale i mieszkańcy Gminy Gierał-
towice. Celem tego spotkania będzie promo-
wanie nie tylko działań realizowanych w ramach 
projektu, który jest współfinansowany przez Eu-
ropejski Fundusz Społeczny, ale także omówie-
nie zasad równości kobiet i mężczyzn jak i  pro-
mowanie działalności naszego ośrodka.          
    Szczegółowe informacje na temat spotkania 
informacyjno-promocyjnego, a także całego pro-
jektu znaleźć będzie można w biurze Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, pod nu-
merem telefonu 32 301-15-28, a także na stronie 
internetowej projektu:                    
www.aktywniizmotywowani.pl           

.

.

 .

.

.

Odeszła śp. Henryka Górka

29 lipca br. zmarła Henryka Górka.
Odeszła w wieku 55 lat.

W Urzędzie Gminy Gierałtowice 
pracowała od ponad 30 lat. 

Od 20 pełniła funkcję kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej,

ośrodka kierującego pomoc dla osób 
doświadczonych przez los.
Pomogła wielu ludziom.

Cześć Jej pamięci!
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Najwyższe powiatowe nagrody otrzymali w tym roku: ks. biskup Gerad Kusz, 
Władysław Macowicz i Stowarzyszenie Calvi Cantores.

    Nagroda Bene Meritus (z łac. dobrze zasłu-
żony) przyznawana jest od roku 2005. Stanowi 
najwyższą formę uznania dla osób i instytucji za-
służonych dla powiatu gliwickiego. 
   Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 26 
sierpnia w trakcie obrad 50 Sesji Rady Powiatu. 
Wyróżnionym gratulowali m.in. starosta gliwicki 
Michał Nieszporek oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Tadeusz Mamok. Metalową tabliczkę 
z wyrytym łacińskim napisem „Bene Meritus” 
odebrali: ks. Gerad Kusz - biskup pomocniczy 
Diecezji Gliwickiej, Władysław Macowicz - 
historyk z Pyskowic, oraz w imieniu Stowarzy-
szenia Calvi Cantores z Knurowa, jego prezes 
Adam Bazylewicz.

   Laureaci nie ukrywali wzruszenia i radości 
z otrzymanego wyróżnienia. Biskup Kusz dzięko-
wał strażakom za inicjatywę (to oni zaproponowali 
osobę duchownego do nominacji). - Dostałem na-
grodę za to, że jestem wśród ludzi, a bycie z ludźmi 
to podstawowe zadanie duszpasterza, dlatego cie-
szę się z tej nagrody - powiedział laureat. 
Ks. biskup Gerard Kusz od momentu powstania 
Diecezji Gliwickiej (w 1992 r.) szczególnie zwią-
zany jest ze strażakami. W czasie wielkich poża-
rów lasów w 1992 roku wspierał ich modlitwą, od-
prawiając msze za żywych i zmarłych strażaków. 
Od tego czasu w każdą pierwszą niedzielę wrze-
śnia w Magdalence koło Tworoga Małego odpra-
wia nabożeństwo dla i za strażaków.               
Duszpasterz jest stale obecny z mieszkańcami 
podczas dożynek powiatowych oraz w czasie do-
rocznych opłatków samorządowych.
    Kolejny laureat, Władysław Macowicz z wy-
kształcenia jest historykiem. Ze swojego zawodu 
uczynił pasję. Z jego inicjatywy powstało Muzem

 .

Miejskie mieszczące się w pyskowickim ratuszu. 
Przyczynił się również do utworzenia Towarzys-
twa Przyjaciół Pyskowic oraz Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Gliwickiej. 
  Stowarzyszenie Calvi Cantores z Knurowa 
otrzymało nagrodę w kategorii zbiorowej. Jego 
członkowie znani są przede wszystkim jako zna-
komici śpiewacy, uprawiający muzykę chóralną.               
Propagowanie i promocja muzyki, upowszechnia-
nie i rozwijanie kultury regionalnej, uczestnictwo 
w akcjach charytatywnych - to cele, które przy-
świecają ich działalności. 
    Na gali rozdania nagród obecna była Krystyna 
Szumilas, sekretarz stanu w MEN, która sama 
otrzymała odznaczenie przyznane jej przez Okrę-
gową Radę Łowiecką PZŁ w Katowicach - Za 
zasługi dla łowiectwa śląskiego -  Obecni byli 
również samorządowcy z partnerskiego, niemie-
ckiego powiatu Mittelsachsen. Niemieckiej dele-
gacji przewodził starosta  Volker Uhlig.   

/Tekst i foto: Jerzy Miszczyk/

Od lewej: Volker Uhlig, Michał Nieszporek, Tadeusz Mamok

    26 sierpnia na zaproszenie włodarzy powiatu 
gliwickiego gościli w Gliwicach samorządowcy 
z niemieckiego powiatu Mittelsachsen. Jednym 
z powodów wizyty było podpisanie uchwały Rady 
Powiatu Gliwickiego w sprawie wyrażenia uzna-
nia dla współpracy i przyjaźni  pomiędzy powia-
tami Mittelsachsen i gliwickim. Podpisy pod 
uchwałą złożyli: przewodniczący RP Gliwickiego 
Tadeusz Mamok i starosta powiatu Mittelsachsen 
Volker Uhlig. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 
na dziedzińcu starostwa, gospodarze obydwu po-
wiatów wspólnie zasadzili sosnę taborską. Na-
siona, z których wyrosła sadzonka zostały poświę-
cone przez papieża Benedykta XVI. Cd. na s. 7

    Uroczystość miała miejsce na Placu Targowym 
w Gierałtowicach. Pierwsze łopaty w ziemię wbili 
m.in.: wójt gminy Joachim Bargiel, przewo-
dniczący RG Piotr Szołtysek, starosta gliwicki 
Michał Nieszporek, prezes Zarządu PKG Tadeusz 
Wranik, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka, in-
żynier kontraktu Jacek Pala oraz kierujący zespo-
łem realizującym projekt Joachim Nowak.              
   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczy-
szczalnią ścieków, to największe zadanie inwe-
stycyjne w historii gminy Gierałtowice. Gmina po-
zyskała na ten cel dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej w wysokości 55 247 292 zł. Całość inwe-
stycji wyceniono na 107 mln zł. 
Pierwszy kontrakt na budowę kanalizacji reali-
zowany będzie na terenie sołectwa Gierałtowice. 

/J.M./

   Trwają roboty budowlane związane z realizacją 
inwestycji „Budowa drogi ul. Granicznej od ul. 
Powstańców Śl. w Przyszowicach do ul. Boj-
kowskiej w Gliwicach”. Wykonawca zrealizował 
już najtrudniejsze etapy tej inwestycji:  
wzmocnienie podłoża, podbudowę pomocniczą 
oraz odwodnienie, a obecnie trwa wykonywanie 
warstw bitu-micznych konstrukcji drogi. W 
najbliższym czasie zakończona zostanie 
przebudowa skrzyżowania ul. Granicznej i ul. 
Powstańców Śląskich. Dotychczas zrealizowano 60 
% zakresu rzeczowego zadania .  Koszt  
zrealizowanej do tej pory inwestycji wyniósł 4.6 
mln zł. Całkowity koszt budowy drogi to 7,5 mln 
złotych, z czego 3,0 mln dofinansowania gmina 
pozyskała z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008 -2011. Zakończenie inwe-

    Ze względu na liczbę dzieci zgłoszonych do 
przedszkoli w gminie Gierałtowice w stosunku do 
ilości miejsc, którymi dysponowały te placówki, 
w czasie wakacji podjęto działania dla utworzenia 
dodatkowych oddziałów. W Gierałtowicach prze-
prowadzono remont pomieszczenia na parterze 
budynku przedszkola w celu dostosowania go na salę 
zajęć dla dzieci. Utworzenie zespołów szkolno-
przedszkolnych pozwoliło na adaptację pomieszcze-
nia dotychczas w całości wykorzystywanego przez 
personel dydaktyczny i administracyjny przedszkola. 
Czwarty oddział przedszkola mieścił się dotąd w wy-
pożyczonej przez szkołę podstawową sali, nie-
zbędnej dla funkcjonowania szkolnej świetlicy.                    
W Przyszowicach w pomieszczeniach budynku 
pałacowego na wysokim parterze trwają jeszcze 
prace remontowe dla wykonania dwóch sal zajęć dla 
dzieci. Zabytkowy charakter budynku  spowodował 
wydłużenie trwania procedur formalnych, niezbę-
dnych dla rozpoczęcia robót budowlanych. 
W przedszkolu w Chudowie dla uruchomienia ko-
lejnego oddziału wystarczyło wykonanie dodatkowej 
toalety dla dzieci, natomiast w Paniówkach dodatko-
wy oddział uruchomiony został w pomieszczeniu 
udostępnionym przez szkołę podstawową. Pomie-
szczenie to spełnia wymogi określone dla pomie-
szczenia przedszkolaków.

S. Pawlas

W.B.
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Na scenie i w garderobie Gliwickiego Teatru Muzycznego

Dokończenie ze s.6

    Niemcy okazali dużą pomoc mieszkańcom 
gmin powiatu, podczas ostatnich powodzi. Ze-
brali 30 tys. euro, które przeznaczono na pomoc 
dla powodzian. Ze środków tych zakupiono m.in. 
sprzęt AGD, meble, środki czystości. Wcześniej 
poprzez Niemiecki Czerwony Krzyż dostarczyli 
30 osuszaczy do pomieszczeń.
Starosta Michał Nieszporek w dowód wdzię-
czności za okazaną pomoc wręczył staroście 
Volkerowi Uhligowi drewnianą płaskorzeźbę 
przedstawiającą herby obydwu powiatów. Na 
upominku rzeźbiarz uwiecznił również sentencją 
Arystotelesa - Przyjaciel to jedna dusza w dwóch 
ciałach.  
Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu, opr. i foto: J. Miszczyk

   Szczegóły dotyczące zajęć podamy we wrześniu w materiałach informacyjnych dostępnych 
w szkołach oraz w placówkach GOK-u. Spotkania organizacyjne dla zainteresowanych odbędą się 
pomiędzy 10, a 15 września.

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach organizuje 
wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical „Jesus 
Christ Superstar” z muzyką Andrey Lloyd Webber'a.           
Spektakl odbędzie się 15.09.2010 (środa) o godzinie 19.00, 
wyjazd o godzinie 18.00.                                 
Cena: 45 zł lub 35 zł - uczniowie, studenci za okazaniem ważnej legi-
tymacji, renciści, emeryci oraz pracownicy kultury.            
Zapisy  i dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Gie-
rałtowicach.                                

                       Serdecznie zapraszamy!!!

.

.

.

.

. 

   Gierałtowicka placówka kulturalna zaprasza  
mieszkańców gminy do udziału w zajęciach, które 
pozwolą rozwinąć talenty artystyczne  m.in. pla-
styczne, muzyczne, taneczne, aktorskie. Propo-
nuje również zajęcia sportowe: siłownia, szachy, 
aerobik oraz edukacyjne - informatyka, nauka ję-
zyków obcych i matematyki. 

   Zajęcia prowadzić będzie doświadczona kadra 
instruktorów i trenerów. Odbywać się będą za-
równo w siedzibie placówki w Gierałtowicach, 
jak i w gminnych świetlicach środowiskowych, 
których pracę GOK koordynuje.
Szczegółowy wykaz zajęć zamieszczamy po-
niżej. 

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach przygotował na nowy rok szkolny 
(2010/2011) wiele ciekawych propozycji spędzenia czasu wolnego. Oferta GOK-u 
skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. 

J.M.

Planowane zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury na rok szkolny 2010/11

 
- nauka gry na organach
- zajęcia wokalne
- zajęcia teatralne
- siłownia
- aerobowe ćwiczenia dla pań z wykorzystaniem
  callanetics, elementów baletu klasycznego, 
- muzykoterapia
- cykliczne wyjazdy do teatrów, muzeów, kina
- wykonywanie rękodzieł okolicznościowych
Zajęcia płatne:
- zajęcia taneczne    

- warsztaty dla dzieci „Podróże po Europie”
Spotkanie organizacyjne     16.09. o godz. 17.00

 
- zajęcia plastyczno-techniczne
- nauka języka angielskiego
- zajęcia kulinarne
- zajęcia sportowe
- projekcja filmów - mini kino świetlicowe
Zajęcia płatne:
- zajęcia plastyczne
- szachy

Gierałtowice

 Przyszowice

15.09. o godz. 16.00 spotka-
nie organizacyjne.

 Paniówki

 Chudów

- nauka języka angielskiego - grupy dla    
początkujących i zaawansowanych
- zajęcia edukacyjne - matematyka
- zajęcia z grupą najmłodszych dzieci „Świetliki”
- zajęcia plastyczno-techniczne
- zajęcia kulinarne
Zajęcia płatne:
- nauka gry na gitarze
- zajęcia plastyczne
- zajęcia informatyczne
- zajęcia taneczne

- „Kącik Malucha” zajęcia tematyczne dla 
opiekunów (rodziców) z dziećmi 
- zajęcia w klubie „Pastel”- dla dzieci
- zajęcia plastyczno-techniczne dla dorosłych  
  i młodzieży
Zajęcia płatne:
- pracownia rękodzieła dla dorosłych
- nauka gry na  gitarze

/GOK/

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach  
zaprasza na zajęcia informatyczne dla wszystkich 
zainteresowanych programowaniem. Grupa wie-
kowa od 12 lat. W trakcie zajęć m.in. nauka 
tworzenia stron internetowych, skryptów PHP, baz 
danych MySQL. Miejsce świetlica w Paniówkach.  

W programie - różne techniki rysunkowe i ma-
larskie:
- malarstwo na szkle i porcelanie
- tkanina artystyczna: batik, malowanie na je-
dwabiu, koszulkach, filcowanie
- rzeźba z gliny, kartonu, wafli, jarzyn i innych 
niecodziennych przedmiotów
- tworzenie biżuterii artystycznej
- budowanie latających balonów
- zajęcia w plenerze   

   Jaka jest stolica Portugalii? Gdzie leży 
Mołdawia? Co derwisze noszą na głowie? 
Tego i wielu innych ciekawych rzeczy do-
wiesz się na warsztatach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek  Kultury w Gierał-
towicach.

    W czasie zajęć „Podróże po Europie” dzieci 
będą miały okazję poznać kulturę, historię, 
charakterystyczne elementy architektury oraz 
zwyczaje wszystkich krajów europejskich. W ich 
poznawaniu pomogą filmy, pokazy zdjęć, 
słuchanie tradycyjnej muzyki i nauka trady-
cyjnych tańców. Ale to nie wszystko! Uczestnicy 
warsztatów będą mieli możliwość wykonywać 
rekwizyty i przedmioty nieodzownie związane 
z omawianymi regionami. Na przykład portu-
galskie mozaiki azulejos czy weneckie maski. 
Te wszystkie dodatkowe atrakcje będą rozwijały 
zarówno zdolności plastyczne i muzyczne 
uczestników zajęć. Roczny cykl warsztatów 
zakończy się Wielkim Finałem. Najlepsi, 
najbardziej uważni uczestnicy warsztatów 
wezmą udział w quizie sprawdzającym 
wiadomości. Nagrody gwarantowane! 
    Warsztaty „Podróże po Europie” pro-
wadzone będą według autorskiego programu 
Anny Leszczyńskiej - Rożek, doświadczonego 
trenera w popularyzowaniu nauki i koordy-
natorki projektów edukacyjnych, realizo-
wanych przez Stowarzyszenie Śląska 
Kawiarnia Naukowa.  

Spotkania organizacyjne:
14.09.10 r. godz. 16.00. 
Miejsce: świetlica w Paniówkach.
 

Spotkanie organizacyjne:
16.09.10 r. godz. 17.00 

Spotkanie organizacyjne:     
16.09. o godz. 17.00, w GOK.
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    To był wielki festyn żuru. Konkursowe danie 
przygotowały m.in. koła gospodyń wiejskich 
z terenu powiatu gliwickiego i Podbeskidzia, lo-
kalne stowarzyszenia, restauracje i indywidualne 
osoby. Wszystkich żurów kosztowało jury 
w składzie: Joanna Kołoczek-Wybierek – radna 
Rady Gminy Pilchowice, Marek Redak z Pol-
skiej Akademii Sztuki Kulinarnej oraz Adam 
Radosz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Katowicach. Wybór najlepszego nie był 
łatwy. Zupy kusiły smakiem, zapachem i aroma-
tem, o czym mogli się też przekonać wszyscy 
uczestnicy imprezy. Poza konkursem każdy 
kosztował „żuru łod starki”, wyróżnionego 
w 2009 r. w konkursie „Spichlerzowe smaki”, 
a przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Stanicy. - Wtedy też, podczas tej 
imprezy w Rudzińcu, narodził się pomysł 
zorganizowania w Stanicy Festiwalu Żuru – 
mówi pomysłodawczyni i główna organizatorka 
tej imprezy, Jolanta Kowol. Uczestnikom 
konkursu kibicował m.in. wicewojewoda 
Stanisław Dąbrowa który także z apetytem 
kosztował żurów. 
    I miejsce i Złotą Warzechę zdobyło Koło 
Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach za żur 
żyniaty – w nagrodę jego przedstawicielka poje-
dzie na wyjazd studyjny do Brukseli, przygoto-
wany przez posłankę do Parlamentu Europej-
skiego Małgorzatę Handzlik, koło zaś otrzymało 
komplet garnków, ufundowany przez posła Jana 
Kaźmierczaka. II miejsce i Srebrną Warzechę 
zdobyła Kawiarnia Kaprys w Pilchowicach za 
„żur na łoko”, nagrodzona kompletem porcelany 
przez Waldemara Dombka, przewodniczącego 
RS Zgoda i Przyszłość. III miejsce i Brązowa 
Warzecha przypadły Małgorzacie Szendzielorz 
ze Stanicy za żur włoski, za który otrzymała od 
posła Jana Kaźmierczaka komplet garnków.
    Zmaganiom kulinarnym towarzyszył konkurs 
na Żurokletę, którego uczestnicy mieli za zada-
nie przedstawić wiersz, piosenkę lub poemat na 
temat tej zupy. Tytuł Żuroklety i pióro Parker 
ufundowane przez starostę gliwickiego Michała 
Nieszporka otrzymało Koło Gospodyń Wiej-
skich z Chudowa, a II miejsce zajęła Katarzyna 
Konieczna ze Stanicy, nagrodzona przez starostę 
nagrodą książkową. Wszystkie grupy uczestni-
czące w Konkursie na Żurokletę odebrały też 
książki, ufundowane przez radną Joannę Koło-
czek-Wybierak. W konkursie tym przypomniano 
stare porzekadło śląskie iż „od żuru chłop jak 
z muru”, które według żurokletów z Podbeski-
dzia brzmi „Kto je żur,  jest chłop jak tur”.

    Żur żyniaty, beskidzki, świąteczny, chu-
dowski, na winie, bieluch i kilka jeszcze 
innych zaprezentowano na I Stanickim 
Festiwalu Żuru, który odbył się 1 sierpnia 
w Stanicy (gmina Pilchowice).

Cd. na s.9

   Od 11 lat impreza przyciąga pod zamek tłumy amatorów rekreacji na wol-
nym powietrzu. Często przychodzą tu całymi rodzinami. Na Jarmarku atra-
kcji nigdy nie brakuje. W tym roku można było podziwiać walki polskich 
i węgierskich rycerzy, nauczyć się tańca średniowiecznego, własnoręcznie 
wybić w średniowiecznej mennicy pamiątkową monetę, a nawet pogłaskać 
pszczoły.    

   14 sierpnia uroczystego otwarcia XI Jarmarku 
dokonali: Andrzej Sośnierz z Fundacji Zamek 
Chudów, Joachim Bargiel - wójt gminy Gierał-
towice i Michał Nieszporek - starosta gliwicki. 
    Organizatorzy (Fundacja Zamek Chudów) za-
dbali o to, aby w miarę możliwości wiernie odtwo-
rzyć realia życia w średniowieczu. Dzięki temu 
impreza pełniła również funkcję edukacyjną. Stąd 
goście mieli okazję zapoznać się ze starymi techni-
kami produkcji papieru (metodą czerpania), przyj-
rzeć się jak w średniowieczu produkowano glinia-
ne naczynia, czy też własnoręcznie wybić pamiąt-
kową monetę, sposobem, jaki stosowano w daw-
nych mennicach. Sporym zainteresowaniem cie-
szyło się stanowisko współczesnego bartnika. Ho-
dowca pszczół chętnie dzielił się swoją wiedzą 
na temat tych pracowitych owadów, a najodwa-
żniejsi mieli okazję bezkarnie pogłaskać pszczoły, 
zgromadzone na plastrze miodu.  
    Równolegle do życia wśród jarmarcznych kra-
mów, na zamkowych łąkach odbywały się turnieje 
zapaśnicze i rycerskie. Po raz pierwszy w Chudo-
wie zaprezentowała się węgierska grupa „Mathias 
Rex Historical Reenactment Association”. Pod 
zamek przybyli również członkowie Bractwa 
Rycerskiego z miasta Żarki. Widzowie mieli oka-
zję zobaczyć pokazy walki na miecze, pokazy 
prochowe oraz inscenizację zdobywania chudo-
wskiego zamku. Ci z gości Jarmarku, których nie 
interesowały szczęki oręża i jęki rannych rycerzy, 
mogli wziąć udział w nauce tańca średniowie-
cznego lub wysłuchać koncertu muzyki dawnej 
w wykonaniu zespołu „Scandicus”. Pierwszy 
dzień Jarmarku zakończył wieczorny pokaz 
sztucznych ogni.

   Ozdobą drugiego dnia były pokazy sprawno-
ściowe oraz „Turniej kopijniczy” z udziałem Kon-
nej Drużyny Książęcej z Warszawy. Stołeczni ry-
cerze na rumakach przez około dwie godziny 
przykuwali uwagę kilkuset osobowej widowni, 
galopując z kopiami na makietę Saracena, czy też 
w galopie, tnąc mieczem na pół kapuściane głowy, 
z konieczności imitujące te prawdziwe -  średnio-
wiecznych przeciwników. Nienaganna prezencja 
w siodle oraz kunszt władania kopią i mieczem 
nagradzane były gorącymi brawami. Sporym zain-
teresowaniem cieszyła się również wojna polsko-
węgierska z masowym udziałem rycerzy, z oby-
dwu bratnich krajów.
    Po kolejnym dniu pełnym wrażeń, publiczność 
bogatsza o nowe doświadczenia i wiedzę o śre-
dniowieczu, około godziny dwudziestej opuściła 
zamkowe łąki. Jarmark odbył się w ramach XV 
Spotkań na Zamku w Chudowie, które patronatem 
objął starosta gliwicki. Już za rok, w drugi week-
end sierpnia czeka nas kolejny. 

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Foto: J. Miszczyk
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Cd. ze s.8

    Za tegoroczne plony rolne mieszkańcy gminy Gierałtowice dziękowali  Bogu 
podczas mszy dożynkowej, która odbyła się 5 września w kościele parafialnym 
w Przyszowicach. Z części świeckiej gminnego święta plonów w tym roku zre-
zygnowano. Decyzja ta miała związek z klęską powodzi, która w maju i czerw-
cu nawiedziła gminę.

    Podczas nabożeństwa dziękczynnego kościół 
pw. św. Jana Nepomucena w Przyszowicach wy-
pełnili mieszkańcy rolniczej gminy. W pierwszych 
rzędach stanęły poczty sztandarowe: gminy, 
sołectw oraz gminnych stowarzyszeń i organi-
zacji. Obok nich miejsce zajęli starostowie do-
żynek - Mariola Krzysteczko i Jan Kleczka 
z Przyszowic, trzymając dorodny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznego ziarna. Ławy najbliżej 
ołtarza zajęły gospodynie z wszystkich sołectw, 
ubrane w śląskie stroje ludowe z wiankami kwia-
tów na głowach. 
    Wśród uczestników mszy obecni byli m.in.: 
wójt gminy Joachim Bargiel, przewodniczący 
RG Piotr Szołtysek, dyrektor GOK Paweł Ro-
sicki, sołtys Przyszowic Zygmunt Szołtysek. 
Za płody rolne dziękowali również radni z po-
szczególnych sołectw, sołtysi, osoby związane 
z gminą Gierałtowice. 
    Zebranych w świątyni ciepło powitał ks. dzie-
kan Janusz Kwapiszewski. Przy ołtarzu bogato 
ozdobionym płodami ziemi, nabożeństwu dzię-
kczynnemu przewodniczył ks. wikary Adam 
Niedziela z Przyszowic. Koncelebrowali: pro-
boszcz z Gierałtowic ks. Marian Kasperczyk 
oraz ks. Justyn Oleś i ks. Jan Kurpas.     
Kazanie wygłosił misjonarz, oblat, ks. Antoni 
Sowa. Słowo skierowane do wiernych rozpoczął 
cytatem z Norwida - Do kraju tego, gdzie kruszynę 
chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie / Dla 
darów Nieba .../Tęskno mi Panie ... - w dalszej 
części z szacunkiem wyrażał się o ciężkiej pracy 
rolników, opisując długą i mozolną drogę od 
posiania ziarna do upieczenia chleba. Kończąc, 
powiedział - Dzisiaj, kiedy dziękujemy za pokarm 
doczesny, warto podziękować i za ten eucharysty-
czny, który nas umacnia.  
   Mszę dożynkową ubogacił śpiewem chór Słowik 
z Przyszowic, prowadzony przez Henryka Man-
drysza. Po jej zakończeniu ze świątyni wyniesiono 
korony dożynkowe, które jak co roku pięknie 
wykonały panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z wszystkich sołectw gminy Gierałtowice. 

.

Tekst i foto: J. Miszczyk

Przyszowice

Jak chcesz żur uwarzyć,
musisz pryndzy myśleć.
Żyto naszrotować w bącloku zakisić,
ząbki czosnku dodać, by fajnie woniało,
potym już uwarzyć, żeby smakowało.

Jak żur sie gotuje, kożdy w doma czuje,
wszystkim ślinka leci,
bo sie pomaszkyci.

Jest łon z kartoflami,
może być i jajko,
jak jest woszt i boczek no to jeszcze lepi.

Wiwat żurek śląski, 
wiwat to spotkanie,
nigdy nie zaginie żurku gotowanie
jego smakowanie, 
bo od downa wiymy, 
Że od żuru chłop jak z muru.

.

.

.

Wiersz KGW z Chudowa, 
nagrodzony tytułem „Żuroklety”.

    Na imprezie było też szereg innych atrakcji – 

zabawy dla dzieci, konkursy taneczne i bufety. 

Uczestnicy grali w „chłopskiego golfa”, rzucając 

białymi kaloszami do „dołków”, które tworzyły 

m.in. taczki czy drabiniasty wóz. Z nieba sypały 

się cukierki, rozrzucane przez latającego na 

motolotni Zygmunta Wybierka z Żernicy. Do 

tańca zaś do późnej nocy przygrywał Joachim 

Grzechca z zespołem i Janina Libera. 
    Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Od-

nowy Wsi „Stanica Przyjazne Sołectwo”. 

Patronat nad festiwalem objęli: Małgorzata 

Handzlik - poseł do Parlamentu Europejskiego, 

Stanisław Dąbrowa - wicewojewoda śląski, Jan 

Kaźmierczak - poseł na Sejm RP, Michał 

Nieszporek - starosta gliwicki oraz Wilhelm 

Krywalski - wójt gminy Pilchowice. Impreza 

była dofinansowana ze środków Powiatu Gli-

wickiego.

Źródło; Serwis Informacyjny Powiatu
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Rewolucja w bankowości spółdzielczej
    Po raz pierwszy w historii rynku kapitałowego banki spółdzielcze zdecydowały się na wprowadzoną do publi-
cznego obrotu emisję obligacji. Bank BPS S.A. oraz cztery zrzeszone w nim banki spółdzielcze wyemitowały pa-
piery dłużne o łącznej wartości 119 mln zł i 28 lipca zadebiutowały na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie.                                                                                                                                    .

    Decyzja o emisji obligacji przez pięć banków 
Grupy BPS i wprowadzeniu ich na rynek Catalyst  
rozpoczyna nowy etap w bankowości spółdzielczej. 
Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z paździer-
nika ubiegłego roku, umożliwiła bankom spółdziel-
czym wykorzystywanie narzędzi rynku finansowego 
do wzmocnienia pozycji na rynkach lokalnych po-
przez udostępnienie nowego sposobu na pozyskanie 
kapitału. Jako pierwsze na ten krok zdecydowały się 
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Orzesko  
Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie, Podkar-
packi Bank Spółdzielczy w Sanoku i Spółdzielczy 
Bank Rozwoju w Szepietowie. Banki te, będąc lide-
rami wśród instytucji finansowych w swoich regio-
nach postanowiły wykorzystać możliwości, jakie 
niesie ze sobą Uchwała KNF i wytyczyły drogę dla 
kolejnych instytucji z sektora bankowości spółdziel-
czej.                      

   - Banki spółdzielcze dostały szansę dalszego dyna-
micznego rozwoju. Bank Polskiej Spółdzielczości 
oraz nasz Dom Maklerski stały się animatorem i mo-
deratorem zmian wynikających z możliwości emisji 
papierów wartościowych. Zrzeszone z nami banki 
spółdzielcze bardzo szybko zareagowały na nowe 
możliwości. Od uchwały KNF do emisji pierwszych 
obligacji minęło zaledwie pół roku. Pokazuje to, że 
bankowość spółdzielcza w Polsce jest nowoczesna 
i elastyczna, oraz że może z powodzeniem konku-
rować z bankami komercyjnymi, jeśli tylko ma odpo-
wiednie instrumenty finansowe do dyspozycji. Warto 
też podkreślić, że obligacje mają charakter kapita-
łowy, co umożliwia bankom spółdzielczym jeszcze 
dynamiczniej realizować misję wsparcia, tak isto-
tnego dla polskiej gospodarki sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw - podkreśla Mirosław 
Potulski, prezes zarządu Banku BPS S.A. w War-
szawie.                     

   - Już w listopadzie 2009 roku Dom Maklerski 
Banku BPS S.A. przygotował program kapitałowego 
wzmocnienia banków spółdzielczych w drodze emisji 
obligacji. Było to podyktowane faktem, że wiele 
z tych banków posiada zbyt małe kapitały własne, co 
w znacznym stopniu ogranicza ich rozwój działal-
ności - podkreślił Jan Kuźma, prezes zarządu Domu 
Maklerskiego Banku BPS S.A.                             

    Dotychczas na rynku Catalyst, który uruchomiono 
we wrześniu 2009 roku, notowane były wyłącznie 
obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne. 
Papiery Banku BPS S.A. i 4 banków spółdzielczych 
będą pierwszymi tego typu instrumentami na GPW. 
Na rynku Catalyst zamierzają zadebiutować Bank 
BPS S.A oraz wymienione wcześniej Banki Spół-
dzielcze (z Orzesko Knurowskim Bankiem Spół-
dzielczym w ich gronie), które wyemitowały i upla-
sowały obligacje o łącznej wartości 119 mln zł, co 
pozwala zwiększyć akcję kredytową tylko w tych 
bankach o łączną sumę ok. 1,5 mld zł.                 
- Jesteśmy dumni, że to właśnie obligacje naszego 
banku, wraz z czterema innymi bankami spółdziel-
czymi z naszej grupy przecierają szlak polskiej spół-
dzielczości na rynku kapitałowym. Mam nadzieję, że 
w najbliższym czasie naszym śladem pójdą inni spół-
dzielcy, dla których pozyskanie finansowania z rynku 
kapitałowego okaże się bardzo korzystne i tańsze 
od dotychczasowych źródeł  -  podkreśla prezes 
Banku BPS S.A. Mirosław Potulski.                                               

   

.
.

.
.

.
.

.

.
.
. 

   
    Środki pozyskane z emisji banki planują wyko-
rzystać na rozwój i zwiększenie konkurencyjności 
na swoich rynkach.                                           

    Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku 
Spółdzielczego Józef Kapłanek planuje znacznie 
zwiększyć dynamikę udzielanych kredytów  
- Uważam, że dzięki środkom pozyskanym z emisji 
obligacji i zwiększonym funduszom własnym przy 
istniejącym obecnie popycie kredytowym w sektorze 
MSP możliwy jest zrównoważony rozwój naszego 
banku przy znacznym zwiększeniu dynamiki 
udzielanych kredytów.  Bank realizując tę strategię 
tylko w tym roku pozyskał kilkadziesiąt milionów zł 
dodatkowych depozytów tworząc podstawy do dal-
szego rozwoju akcji kredytowej. Bank zakłada 
szybszy swój rozwój niż tempo rozwoju sektora ban-
kowego w Polsce przy pełnym zachowaniu bezpie-
czeństwa działalności. Już dziś współczynnik wypła-
calności Banku utrzymywany jest znacznie powyżej 
wymaganego ustawowego, a fundusze własne Banku 
są prawie 10-krotnie wyższe niż wymagane przepi-
sami Unii Europejskiej. -                                    

    Dom Maklerski Banku BPS S.A., który pełni rolę 
Agenta Emisji dla wszystkich 5 banków złożył 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
wnioski o zarejestrowanie emisji obligacji. Jest to 
pierwszy krok do upublicznienia tych papierów i ich 
debiutu na rynku Catalyst Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, który odbył się 28 lipca 
2010 roku. Warto podkreślić, że obligacje banków 
spółdzielczych pojawią się na GPW po raz pierwszy 
w historii giełdy, co jest równoznaczne z zaistnie-
niem obok obligacji korporacyjnych, komunalnych 
i skarbowych nowego typu obligacji obligacji spół-
dzielczych. Tym samym warszawska giełda 
otwiera się na ogromny sektor polskiej spółdziel-

. 

.
.

 .
.

czości, na którym wg. szacunków GUS pod koniec II 
kwartału 2010 roku działało ponad 11 700 aktyw-
nych podmiotów. Samych banków spółdzielczych na 
tym rynku jest 576, z czego 359 zrzeszonych jest 
w Grupie BPS. Nawet, jeśli tylko część podmiotów 
zdecyduje się pójść w ślady pionierskich banków, 
będzie to znacząca kwota w całym rynku obligacji.          
- Sektor bankowości spółdzielczej to ogromny rynek - 
liczby te pokazują potencjał, jaki w nim drzemie oraz 
to, jak ważną rolę może odegrać fakt, że nasz Dom 
Maklerski wspólnie z pionierskimi bankami pokazał 
rynkowi spółdzielczemu szybką i efektywną drogę 
nowego sposobu pozyskania kapitału. Obligacje zo-
stały objęte w całości, co potwierdza dobrą kondycję 
bankowości spółdzielczej i jest dowodem na to, że 
jest ona  postrzegana przez inwestorów jako segment 
pewny i bezpieczny - wyjaśnia Jan Kuźma, prezes 
Zarządu Domu Maklerskiego BPS S.A.             

    OK Bank Spółdzielczy będąc współzałożycielem 
Domu Maklerskiego BPS w Warszawie, ściśle z nim 
współpracuje poprzez Punkt Usług Maklerskich 
w oddziale Banku w Knurowie. Dzięki tej współ-
pracy Bank oferuje klientom rachunki inwestycyjne, 
a także współorganizuje emisje obligacji korpora-
cyjnych i komunalnych dla samorządów gminnych.  
Potwierdzeniem tego jest emisja obligacji komu-
nalnych dla Gminy Czerwionka-Leszczyny jaka 
miała miejsce w czerwcu 2010 r.                           
  

  Relacja filmowa i galeria zdjęć na stronie: 
www.okbank.pl  
Serdecznie zapraszamy.

.
.

 .

/Źródło: materiały własne OK Banku Spółdzielczego/
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- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego 
podziału nagród pieniężnych w ramach ogólnej
puli kwotowej.
- Laureaci nagród oraz wskazani przez jury au-
torzy wyróżnionych utworów są ponadto pre-
miowani publikacją swoich utworów w antologii 
XIX Tyskiego Lata Poetyckiego. Za opubliko-
wanie utworów w antologii Organizator nie wy-
płaca autorom honorarium.
- Podczas zakończenia konkursu laureaci nagród 
otrzymają po 20 egzemplarzy antologii wierszy
nagrodzonych i wyróżnionych, autorzy wyró-
żnieni po 10 egzemplarzy, a każdy uczestnik
spełniający wymogi niniejszego regulaminu 
otrzyma pamiątkowy egzemplarz tego wyda-
wnictwa.
Zakończenie konkursu:
- Uroczyste zakończenie XIX Tyskiego Lata 
Poetyckiego, połączone ze stosownym progra-
mem artystycznym oraz biesiadą poetycką lau-
reatów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 
5 listopada br. (piątek) o godz. 17.30 w Miejskim 
Centrum Kultury (Tychy, ul. Boh. Warszawy 26).
- Laureaci nagród pieniężnych uczestniczą oso-
biście w uroczystości zakończenia.             
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. 
- Nagrody nieodebrane podczas 

 .

XIX Tyskie Lato Poetyckie 2010
   
    Miejskie Centrum Kultury w Tychach  
ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki, 
adresowany do wszystkich piszących nie-
profesjonalistów (niezrzeszonych).            
Tematyka i forma artystyczna nadesłanych utwo-
rów jest dowolna.

Warunki uczestnictwa:
- Nadesłanie zestawu trzech nigdzie niepubliko-
wanych, ani nagradzanych w innych konkursach 
utworów.
- Utwory muszą być opatrzone indywidualnie 
wybranym godłem (wyrazowym, nie rysunko-
wym) i powielone w trzech egzemplarzach 
każdy.

- Utwory należy nadesłać do 17 września 2010 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
Klub „Wilkowyje” MCK , ul. Szkolna 94,
43-100 Tychy (z dopiskiem na kopercie: 
„XIX  Tyskie Lato Poetyckie”)

Uwaga: Koperta zewnętrzna - zawierająca utwo-
ry oraz zamkniętą kopertę wewnętrzną z zawar-
tymi w niej danymi personalnymi - nie może być 
opatrzona nazwiskiem i adresem autora.
W zamkniętej kopercie wewnątrz przesyłki, opa-
trzonej tym samym godłem, należy umieścić
następujące dane: imię, nazwisko, adres zamie-
szkania, telefon, ewentualnie e-mail oraz krótką
notkę biograficzną wraz z pełną informacją o do-
tychczasowych publikacjach.
- Utwory opatrzone nazwiskiem autora nie będą 
brane pod obrady jury.
- Zgłoszenie udziału w konkursie przez nade-
słanie utworów traktowane jest jako akceptacja
wszystkich warunków regulaminu. Wyniki 
konkursu podane zostaną do wiadomości pu-
blicznej.
Nagrody: Jury powołane przez organizatora 
konkursu dokona oceny nadesłanych zestawów 
utworów i przyzna następujące nagrody:
I nagroda – 1.200,00 zł
II nagroda – 1.000,00 zł
III nagroda – 800,00 zł

.

.

    Mając na uwadze duże zainteresowanie wystawą „Nie chowajmy dzieł do 
szuflady”z roku 2008, zapraszamy wszystkich chętnych do ponownego udziału 
w projekcie.

szuflady” odbędzie się 7 grudnia br.           
Każda z zainteresowanych osób może uczestni-
czyć w projekcie. Udział jest bezpłatny.             
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy: 
anowak@gieraltowice.pl 
lub telefoniczny z Agnieszką Nowak pod nr. tele-
fonów: 32 30 11 382, lub 0603 337 743.        

.

.

.

    Projekt ma na celu promocję twórczości arty-
stów zamieszkujących gminę Gierałtowice lub 
mających tutaj swoje korzenie. Do udziału w dru-
giej edycji zapraszamy: malarzy, rzeźbiarzy, foto-
grafów, twórców rękodzieła artystycznego i in-
nych form twórczości, które można przedstawić na 
wystawie.                    
    Druga edycja wystawy „Nie chowajmy dzieł do

.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Gimnazjum 
nr 3 w Przyszowicach oraz Stowarzyszenie Muzyczne Mozart 
zapraszają na wieczory muzyczno-poetyckie poświęcone 
200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 

    Pierwsze ze spotkań z muzyką 
Chopina i poezją dedykowaną 
kompozytorowi odbędzie się 26 
września o godz. 17.45 w kościele 
pw. św. Urbana w Paniówkach. 
    Drugi z wieczorów odbędzie się 
10 października w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królo-

wej Aniołów w Chudowie. Po-
czątek o godz. 18.00.
W czasie spotkań wystąpią  młodzi 
adepci fortepianu ze Stowarzy-
szenia Mozart. Wiersze deklamo-
wać będą uczniowie z przyszo-
wickiego  gimnazjum. 
Serdecznie zapraszamy!

J.M.

J.M.

J.M.

    Wszyscy, którym zabytki ziemi gierałto-
wickiej są bliskie sercu, będą mogli wesprzeć 
realizację ciekawej inicjatywy.
    Gierałtowickie Koło Związku Górnośląskiego 
wydało cegiełki z których dochód przeznaczony 
będzie na sfinansowanie makiety drewnianego 
kościółka pw. św. Katarzyny. Zbudowali go nasi 
przodkowie w roku 1534. Przez 442 lata kościół 
stał na miejscu obecnego starego cmentarza w Gie-
rałtowicach. W roku 1976 został przeniesiony do 
Rybnika-Wielopola. 
   Cegiełki można nabyć m.in. w stowarzysze-
niach działających na terenie gminy. Zachęcamy do nabycia!

    Członkowie chórów Bel Canto z Chudowa i Skowronek z Gierałtowic wzięli 
udział w „Warsztatach Śpiewaczych”, które odbyły się w węgierskiej miejsco-
wości Bogacs.

    Warsztaty odbyły się w dniach 
od 8 do 11 lipca br. 
Podczas zajęć zespoły śpiewa-
cze utrwalały oraz udoskonalały 
wspólny repertuar. Uwieńcze-
niem warsztatów był koncert 
w miejscowym kościele.
   Do stałych punktów programu 
pobytu  w Bogacs, należy udział 
zespołów w „Wieczorze węgier-
skim”. W tym roku tradycji 
również stało się zadość. 
  W czasie wolnym chórzyści 
odpoczywali w basenach termal-
nych zarówno w Bogacs i w Mi-
szkolcu. Coś dla ciała i dla 
ducha.

/Barbara Jałowiecka-Cempura/
foto: archiwum Chóru Bel Canto Chórzyści podczas „Wieczoru węgierskiego”

Cd. na s. 12
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XXIV Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy 

    Chóry: Bel Canto z Chudowa (pod dyr. Barbary Jałowieckiej - Cempury) oraz 
Skowronek z Gierałtowic wzięły udział w Międzynarodowym Święcie Śląskiej Pieśni 
Chóralnej „Trojok Śląski”. 

Stanisława Moniuszki znajdujący się na placu 
K. Miarki. W godzinach popołudniowych odbyły 
się koncerty w wielu katowickich kościołach. 
Chóry naszej gminy zaprezentowały się w kościele 
pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie wystąpiły z reper-
tuarem pieśni sakralnych.

    Tegoroczna jego edycja odbyła się 6 czerwca 
w Katowicach uświetniając obchody 100-lecia  
śpiewactwa na Górnym Śląsku. 
   Chóry uczestniczyły w uroczystym otwarciu 
święta, które odbyło się w Górnośląskim Centrum 
Kultury, a następnie odbył się przemarsz do ka-
tedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach. Po za-
ończonej mszy śpiewacy przeszli pod pomnik k Barbara Jałowiecka-Cempura

konkursu (z wyjątkiem przypadków losowych)
przechodzą na własność organizatora.
Za przebieg konkursu z ramienia organizatora 
odpowiada i wszelkich dalszych informacji 
udziela: Klub „Wilkowyje” MCK w Tychach - 
Wilkowyjach, tel. 32 227 26 22 w godzinach od 
12.00 do18.00, e-mail: klub.mck@interia.pl. 
Niniejszy regulamin dostępny jest także na stro-
nie internetowej www.kultura.tychy.pl (w za-
kładce „Konkursy”).

Dla piszących wiersze

Dokończenie ze s. 11

    Koło Związku Górnośląskiego w Gierał-
towicach zaprosiło na wakacyjną eskapadę 
członków Związku Emerytów i Rencistów, 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz chó-
rzystów Skowronka. Wspólnie zwiedzali 
Dolny Śląsk. 

    W programie wycieczki znalazła się Świdnica. 
Gierałtowiczanie zwiedzili tam Kościół Pokoju - 
świątynię ewangelicką z 1657 r. zbudowaną 
z piasku, gliny, słomy i drewna. Może ona po-
mieścić 7500 ludzi. Jest wpisana na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturalnego UNESKO.
  

    Kolejnym celem była Krzyżowa - miejsce 
spotkania pierwszego niekomunistycznego pre-
miera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kancle-
rza Niemiec Helmuta Kohla. To historyczne wy-
darzenie miało miejsce 12 listopada 1989 roku. 
Na majdanie przed pałacem odprawiona wtedy 
została Msza Pojednania.                         

    Z Krzyżowej dotarli na zamek w Książu - 
trzeci pod względem wielkości zespół archite-
ktoniczny w Polsce. Pierwszy zamek w XIII w. 
wybudował Bolko I. Czasy rozkwitu i ciągłej 
rozbudowy trwały prawie 500 lat, gdy właści-
cielami byli Hochbergowie, aż do drugiej wojny 
światowej.                   

    Po trudach intensywnego zwiedzania, ucze-
stnicy wycieczki zregenerowali swoje siły, odpo-
czywając w sławnym kurorcie - Szczawno Zdrój. 
Pomogły w tym wody lecznicze, z których uzdro-
wisko słynie. Źródła: „Młynarz”, „Mieszko” czy 
„Marta”, dają wodę o niepowtarzalnym składzie 
chemicznym i posiadają duże walory lecznicze.              

   Do domu wracano w dobrych nastrojach. 
Wycieczkę zorganizowało Koło Związku 
Górnośląskiego w Gierałtowicach.

.  

 .
.

.
.

.

J.M.J.R. /

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zorganizował w lipcu i sierpniu 
cykl wycieczek, które uatrakcyjniły wakacje dzieciom i młodzieży szkolnej z te-
renu gminy. Niskie ceny uczestnictwa spowodowały, że wyjazdy do Krakowa, 
Bielska-Białej czy Ogrodzieńca dostępne były na każdą kieszeń.   

    W programie zwiedzania znalazły się m.in. atra-
kcje turystyczne Górnego Śląska. 15 lipca odbyła 
się wycieczka do Wojewódzkiego Parku Kultury 
i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzo-
wie. Zwiedzano skansen i chorzowski Ogród Zoo-
logiczny. Młodzież i starsze dzieci miały również 
okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwa kopalnia 
od środka. Umożliwił im to pobyt w pod-
ziemnych chodnikach zabytkowej kopalni Guido 
w Zabrzu. 
    Wakacyjny autokar GOKu wyjeżdżał również 
poza granice śląskiej aglomeracji. 20 lipca zwie-
dzano Kraków. - Program wycieczki ułożyłem tak, 
- mówi dyrektor GOK Paweł Rosicki - aby dzieci 
będąc w Krakowie, miały również okazję zwiedzić 
takie miejsca, których prawdopodobnie nie zoba-
czyłyby przy innych okazjach pobytu w tym 
mieście. - Stąd wizyta w Ogrodzie Doświadczeń 
im. St. Lema w Krakowie. To pierwszy w Polsce 
park edukacyjny, wyposażony w 50 stanowisk 
interakcyjnych, przy których dzieci mogły obser-
wować zjawiska fizyczne pokazane w ciekawy 
i zabawny sposób. Wycieczka dotarła również do 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie 
obyło się bez zwiedzania najważniejszych za-
bytków grodu Kraka.

    Podczas wyjazd do Studia Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej(22 lipca) młodzi miesz-
kańcy gminy mogli poznać kulisy powstawania 
kreskówek.
    Sezon wakacyjnych wycieczek zamknął  wypad 
(19 sierpnia) do Ogrodzieńca, gdzie zwiedzano 
zamek, a także twierdzę Birów. Pobyt w malo-
wniczej scenerii Jury zakończył się wspólnym 
pieczeniem pysznych kiełbasek.  

/J.M./
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   Wraz z nowym rokiem szkolnym w Gim-
nazjum nr 1 w Gierałtowicach rozpoczyna 
się realizacja projektu współpracy między-
narodowej w ramach programu Comenius -
Partnerskie Projekty Szkół. Młodzież 
będzie realizować wspólne przedsięwzięcia 
wraz z uczniami ze szkół we Francji i Turcji, 
a językiem komunikacji będzie język an-
gielski. 

    Szkoła otrzymała dotację z Komisji Euro-
pejskiej (program „Uczenie się przez całe 
życie”), która pozwoli uczniom pojechać z wi-
zytą do szkół partnerskich, poznać swoich 
rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje, 
a także wspólnie pracować nad zadaniami wyni-
kającymi z projektu. Projekt skupia się na tema-
tyce ekologicznej. Ma na celu podnoszenie świa-
domości uczniów na temat problemów środo-
wiskowych, szczególnie dotyczących zanieczy-
szczenia wody.                             

    Promowanie postaw proekologicznych nigdy 
nie było nam obojętne. W szkole realizujemy 
także projekt opracowany przez Stowarzyszenie 
Lepsza Przyszłość „Młodzi z tej ziemi, dla tej 
ziemi”, który otrzymał akceptację w Lokalnym 
Konkursie Grantowym, wspieranym przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 
Chcemy wprowadzać i wzmacniać nawyki se-
gregacji odpadów w gospodarstwach domo-
wych, szkołach i przedsiębiorstwach w naszej 
gminie. Planujemy także zorganizować debaty 
i warsztaty szkoleniowe dotyczące ochrony śro-
dowiska.                    

.

.
.

.
Aleksandra Bargiel-Firlit

    Klasa integracyjna z Gimnajzum nr 2 w Pa-
niówkach wraz z nauczycielkami: Eweliną 
Lechus oraz Iwoną Długaj-Skrzydeł podjęła 
współpracę z Jolantą Mikiną i Agnieszką Mu-
sioł - pracownicami Referatu Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. 
   23 czerwca dokonano uroczystego zawieszenia 
tabliczki „Pomnika Przyrody” na topoli kana-
dyjskiej. To okazałe drzewo rośnie nieopodal 
zamku w Chudowie, przy polnej drodze, która 
biegnie od karczmy św. Jerzego w kierunku Pa-
niówek. Uroczystość rozpoczęła się poczęstun-
kiem przygotowanym przez klasę, w trakcie 
którego odbyła się pogadanka na temat form 
ochrony przyrody w Polsce i naszej gminie. 
Panie z referatu podzieliły się cennymi infor-
macjami na temat pomników przyrody znaj-
dujących się na obszarze naszej gminy. Po umo-
cowaniu tabliczki uczniowie piekli kiełbaski na

ognisku przygotowanym przez pracowników 
Fundacji Zamek Chudów. Na zakończenie 
uczniowie otrzymali od zaproszonych pań miłe 
upominki - przewodniki „Śląskie z dzieckiem” 
Anny Dudzińskiej. Mamy nadzieję, iż takie akcje 
rozbudzą wśród młodych ludzi potrzebę dbałości 
o ochronę środowiska naturalnego.                     
                                                      Ewelina Lechus

.

    4 września o godzinie 15:00, na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Przy-
szowicach odbył się VI Ogólnopolski Bieg o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice.  Bieg 
zaliczany jest do IX cyklu biegowego organizowanego przez Miasto Ruda Śląska pod 
hasłem „Ruda Śląska i Gmina Gierałtowice + Bieganie = Zdrowe Społeczeństwo”.                                         

    Jak co roku na starcie imprezy stanęła re-
kordowo liczna grupa biegaczy, którzy rywali-
zowali ze sobą w różnych kategoriach wiekowych 
i na różnych dystansach. Zawodnicy mieli do 
pokonania od 200 m (najmłodsze dzieci) do 3000 
m (seniorzy). Rywalizację rozpoczęli najmłodsi, 
a zawody zakończył Bieg Główny kobiet i męż-
czyzn na dystansie 3000 m o Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice. 
    We wszystkich grupach zawodnicy walczyli 
zacięcie, aż do ostatnich metrów. Szczególnych 
emocji dostarczył bieg główny, którego starterem 
honorowym był wójt gminy Joachim Bargiel. 
Zawodnicy mieli do pokonania 4 pętle po terenie 
parku i wokół pałacu. Od samego początku bardzo 
mocne tempo biegu narzucili zawodnicy z Klubu 
Rekreacyjno - Sportowego Jastrząb Ruda Śląska, 
już po kilkuset metrach uformowała się pięcio-
osobowa czołówka biegu. Z okrążenia na okrą-
żenie stawka biegu rozciągała się coraz bardziej. 
Wreszcie nadszedł czas na decydujące rozstrzy-
gnięcia. Na ok. 700 m przed metą mordercze 
tempo narzucił Mirosław Połeć z Rudy Śląskiej. 
Kroku dotrzymał mu tylko jeden zawodnik, był 
nim główny organizator biegu Jarosław Prokop - 
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Paniówkach. Gdy do 
mety pozostało 200 m, Jarosław Prokop przy-
spieszył tempo biegu, zdobywając ok. 20 metrów 
przewagi, którą utrzymał, aż do mety. To już 
trzecie jego zwycięstwo w sześcioletniej historii 
Ogólnopolskiego Biegu o Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice.                   
    W konkurencji kobiet, nie miała sobie równych 
Monika Bielińska, która samotnie z dużą prze-
wagą, jako pierwsza minęła linię mety.                                
   Ceremonia rozdania nagród odbyła się w bu-
dynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przy-
szowicach. Puchary i dyplomy wręczał wójt 
Joachim Bargiel. Godny podkreślenia jest fakt, że 
nie tylko zwycięzcy biegów zostali obdarowani. 
Każdy z uczestników mógł wylosować atrakcyjny 
upominek w loterii, którą przeprowadzono tuż po 
wręczeniu nagród głównych.             

Organizatorzy i uczestnicy biegu dziękują spon-
sorom bez, których nie byłoby tej imprezy. Ser-
deczne podziękowania składają: Gminie Gierał-

.

.

.
    

towice, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gie-
rałtowicach, Gminnej Krytej Pływalni 
„Wodnik” w Paniówkach, Aqua SPA 2 - w Pa-
niówkach, Restauracji „ ARTUS” w Przyszo-
wicach i firmie TELEKOMFORT w Paniów-
kach.                     .

Jarosław Prokop / J. Miszczyk

Wyniki VI Biegu o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice

Foto; J. Miszczyk
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lek. med. Helena Kowalik

GABINET: 
Knurów, ul. Batorego 1

tel. 506 544 406
WIZYTY DOMOWE

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

 3. Wilki Wilcza                             5     10     12:4.

  16. Ruch Kozłów                           5      0         8:19

  8. Młodość Rudno                       5       7      10:8. . .

  10. Gazobudowa II Zabrze            5      7          9:10.

  9. Orzeł Stanica                          5      7      12:12.

  2. Zamkowiec Toszek                  5     11      14:6

  13. Sokół Łany Wielkie                  5      5      13:15. .

6. Przyszłość Ciochowice II        5      7      10:11. . .

15. Amator Rudziniec                   5           4             7:13.

11. Czarni Pyskowice                    5      7      10:8.

5. Społem Zabrze                      5           8      11:10. .

7. Sośnica Gliwice                       5      7    9:14.     

1. KS 94 Rachowice                    5     12      21:10

   14. Gwiazda Chudów                   5      4        4:12.

Sezon - 2010/2011

12. LKS 35 Gierałtowice               5        6        9:9. .

Tabela 

4. Jedność 32 Przyszowice 5     10     10:8       .

Klasa A - Grupa Zabrze
    W ostatnią sobotę sierpnia Koło PZW  
nr 28 w Knurowie zorganizowało zawody 
wędkarskie dla drużyn, które reprezentowały 
sponsorów wspierających coroczną imprezę 
wędkarską z okazji Dnia Dziecka. 

    Swoją reprezentację w zawodach miała także 
Gmina Gierałtowice. Prezes Koła powitał 
wszystkich gości i przedstawił zasady zawodów 
oraz regulamin amatorskiego połowu ryb. 
Następnie odbyło się losowanie stanowisk dla 
drużyn, po którym zawodnicy ruszyli na łowiska. 
Zawody trwały trzy godziny i zakończyły się 
ważeniem ryb. Wynikiem ponad 10 kg zwy-
ciężyła drużyna sklepu wędkarskiego „Karaś” 
w Knurowie.     

   Zakończenie imprezy odbyło się w Ryba-
czówce przy stawie Moczury, gdzie wręczano 
puchary i dyplomy. Zawody zaszczycili swoją 
obecnością prezydent miasta Knurowa Adam 
Rams oraz wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, a także właściciele firm sponsorujących 
zawody dla dzieci. Dla uczestników przygo-
towany był poczęstunek. W miłej atmosferze za-
wodnicy planowali kolejne zawody oraz rozma-
wiali o wspólnych koleżeńskich wypadach na 
ryby.                     

.

.
Adam F.

   Rewelacyjnym sukcesem zaczęli 
gierałtowiccy wspinacze tegoroczne 
wakacje. Po ciężkim sezonie  przygo-
towawczym w konsekwencji wielu lat 
treningów, nasi zawodnicy w ostat-
nich dniach czerwca rywalizowali 
w Tarnowie na Mistrzostwach Polski  
Juniorów 2010.  

  Zorganizowane przez Polski Związek  
Alpinizmu zawody zgromadziły  kilku-
dziesięciu zawodników z całej Polski 
z członkami Kadry Narodowej na cze-
le. Nasza trzyosobowa reprezentacja 
w składzie: Elżbieta Czech lat 14, 
Jacek Czech lat 16 i Karol Porwoł lat 
18, rywalizowała tam w swoich kate-
goriach wiekowych w konkurencji na 
czas i trudność. Po zaciętej walce w fi-
nale czasówki Ela i Karol, niestety mu-
sieli uznać wyższość zeszłorocznych 
obrońców tytułów Mistrza Polski i zdo-
byli obydwoje wicemistrzostwo Polski 
w swoich kategoriach. Gratulacje!!!

Ze wspinaczkowym pozdrowieniem:  tre-
ner wspinaczki sportowej Jacek Czech.

.

Nasi zawodnicy z trenerem

    14 sierpnia rozegrano pierwszą kolejkę 
spotkań (w Klasie Okręgowej i Kl.”A”) roz-
poczynającą sezon ligowy 2010/2011.

Derby gminy Gierałtowice

   W Klasie Okręgowej z terenu gminy grają tylko 
piłkarze Tempa Paniówki. Nowy sezon rozpoczęli 
od przeprowadzki do nowej grupy rozgrywek -  
Katowice I, gdzie grają drużyny dotychczas mało 
znane naszemu zespołowi. Być może kłopoty 
z aklimatyzacją w nowej grupie sprawiły, że 
Tempo po rozegraniu 5 kolejek nie zdobyło 
jeszcze punktu i zamyka ligową tabelę. W grupie 
prowadzi drużyna Krupiński Suszec z kompletem 
punktów. Aktualną tabelę zamieścimy w nastę-
pnym wydaniu „Wieści”.

    W klasie „A” nie widać zdecydowanego fawo-
ryta grupy. Poziom jest wyrównany. Z kolejki na 
kolejkę drużyny zamieniają się miejscami. 
Różnica pomiędzy 12. po 5 kolejkach zespołem 
LKS 35 Gierałtowice, a 6. w tabeli zespołem 
z Ciochowic wynosi zaledwie 1 punkt.
Z 3 drużyn reprezentujących gminę, właściwy 
rytm złapali tylko piłkarz z Przyszowic, wygry-
wając ostatnie dwa spotkania. Zapewniło im to 
wysokie 4. miejsce w tabeli. Po świetnym ubie-
głym sezonie, obecnie słabo gra Gwiazda z Chu-
dowa. 
    Dla kibiców z gminy Gierałtowice z pewnością 
najbardziej interesująca była 3 kolejka spotkań, 
w której (28 sierpnia) LKS 35 Gierałtowice zmie-
rzył się z Jednością 32 Przyszowice. Po zaciętym 
meczu (6 żółtych kartek) derby 4:1 wygrali gierał-
towiczanie. Gole dla zespołu z Gierałtowic zdo-
byli: Jarosław Stępień, Wojciech Rozumek, 
Wojciech Olejniczak i Krystian Promny. Jedyną 
bramkę dla Przyszowic strzelił Tomasz Piecuch.

J.M.
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informator

Rozwiązania wykreślanki prosimy 
nadsyłać do 25 września 2010 roku 
pod adres: Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie 
„Wykreślanka”.

    Jak zawsze na Śląsku turnieje skata cieszą się dużą po-

pularnością i prezentują wysoki poziom sportowy. Tutaj 

mieszkają najsilniejsi gracze w kraju. Nie zabrakło ich 
i w Turnieju o Puchar Starosty. Do karcianych stolików zasia-

dło wielu utytułowanych zawodników. Wśród nich Michał 

Szczecina - jeden z faworytów, który w swoim dorobku ma 

m.in. brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Świata.   
  Turniej rozegrano systemem dwóch serii. O zwycięstwie 

indywidualnym decydowała suma zdobytych w nich pun-

któw. Natomiast do punktacji drużynowej sumowano punkty 

zdobyte przez czterech najlepszych zawodników z poszcze-

gólnych gmin i miast. Po zaciętej walce, do ostatniego roz-

dania indywidualnie najlepszy okazał się Gerard Ruprich  

Rudzińca, który w dwóch seriach zgromadził 2150 punktów. 

Miejsce drugie przypadło Piotrowi Klimie z Zabrza, a trzecie 

Michałowi Szczecinie, reprezentującemu gminę Pilchowice. 

Z zawodników gminy Gierałtowice najwyżej, na piątej pozy-

cji sklasyfikowany został Jerzy Makselon. 
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli skaciści z Pilchowic, 

wyprzedzając reprezentantów Rudzińca, i Knurowa. Na 

miejscu czwartym uplasowała się drużyna gminy Gierałto-

wice.
Zwycięzcom gratulował starosta gliwicki  Michał Nieszpo-

rek. Wręczył im również okazałe Puchary.              . 

Organizatorzy (LKS Jedność 32 Przyszowice i Starostwo 

Powiatowe) ufundowali także nagrody rzeczowe i pieniężne. 

Otrzymali je zawodnicy indywidualni z pierwszej dziesiątki 

turnieju oraz najlepsze drużyny. Kierownikiem turnieju był 

Tadeusz Żogała, a sędzią i sekretarzem Janusz Papkala.   

    Tegoroczna edycja Turnieju Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego odbyła się 20 sierpnia 
w Przyszowicach. Areną rozgrywek była sala w restauracji Artus. Do walki o trofeum i nagrody 
przystąpiło 70 graczy. Reprezentowali oni wszystkie ważniejsze ośrodki gry w skata z terenu powiatu 
gliwickiego oraz miasta: Gliwice i Zabrze. W uroczystym otwarciu zawodów udział wziął wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel. 

  Znajdź jak najwięcej słów 
związanych ze szkołą. Hasła na-
leży odczytywać w poziomie 
i w pionie. Wśród czytelników, 
którzy prześlą najwięcej wyra-
zów znalezionych w wykreślan-
ce, rozlosowane zostaną atra-
kcyjne nagrody.

J. Miszczyk

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 41 
„WIEŚCI” otrzymują: Małgorzata Plaza 
z Gierałtowic, Edward Wita z Paniówek 
i Mirosław Lewandowski z Zabrza.
Nagrody można odebrać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach, ul. Korfantego 7, od 
poniedziałku do piątku - w godzinach 
urzędowania.                                                                                                 .



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

l l
l l
.

l
l

l
l l
l

ANTER

ul. Gliwicka

Basen „WODNIK”

32 337 46 52 32 790 22 33

30 lipca w Gierałtowicach oddano do użytku nowoczesny budynek przeznaczony m.in. na dzia-
łalność Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

    Od wmurowania kamienia węgielnego (20 sier-
pnia 2009 r.) upłynęło zaledwie 11 miesięcy, 
a obiekt jest już gotowy do użytku. W jego uro-
czystym otwarciu udział wzięli m.in.: wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, wicewójt Janusz 
Korus, przewodniczący RG Piotr Szołtysek. 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością staro-
sta powiatu gliwickiego Michał Nieszporek. 
Obecni byli również radni gminy Gierałtowice, 
przedstawiciele referatów Inwestycji oraz Eduka-
cji i Zdrowia UG, przedstawiciele SP ZOZ w Knu-
rowie, wykonawcy inwestycji - firmy ROBUD 
sp. z o.o. z Gliwic, a także autorzy projektu - 
architekci Barbara i Oskar Grąbczewscy. 
Nie zabrakło gospodyni sołectwa - sołtys Gerdy 
Czapelki, jak również gospodarzy nowego 
obiektu - lek. n. med. Katarzyny Cybulskiej - 
kierowniczki Ośrodka Zdrowia i Agnieszki Kału-
ży - pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gierałtowicach.
W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięły 
osoby, które przyczyniły się do powstania tego 
pięknego obiektu. Nożyce przekazywali sobie 
z rąk do rąk włodarze gminy Gierałtowice, przed-
stawiciele wykonawcy, biura projektowego, 
a także kierownicy placówek, które mają tutaj 
swoje siedziby i goście honorowi uroczystości - 
starosta gliwicki oraz proboszcz miejscowej 
parafii ks. Marian Kasperczyk, który również 
poświęcił budynek. 

    Po zakończeniu części oficjalnej była okazja do 
zwiedzania obiektu. Warto przypomnieć, że jego 
projekt architektoniczny (autorstwa Barbary i Os-
kara Grąbczewskich) otrzymał wyróżnienie na III 
Międzynarodowym Biennale Architektury 
LEONARDO 2009 w Mińsku. Duże przeszklone 
poczekalnie, jasne wnętrze, nowoczesna winda 
ułatwiająca komunikację osobom niepełno-
sprawnym, to widoczne atuty tego nowoczesnego 
budynku. Jego powierzchnia całkowita wynosi 

2 3838 m , a kubatura 4 025 m .  Na piętrze znajdują 
się pomieszczenia przeznaczone na działalność 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Cen-
trum Informacji. Parter zajmuje Ośrodek Zdrowia.
Koszt inwestycji zrealizowanej przez gminę Gie-
rałtowice wyniósł ok. 4,8 mln zł.   
      

Tekst i foto: J. Miszczyk


