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Kalendarium Gmina po powodzi
   Akcję przeciwpowodziową i poświęcenie  
mieszkańców w walce z wodą szczegółowo opi-
sano w informatorze gminnym. Heroiczna po-
stawa przyszowiczan na wałach Kłodnicy z pe-
wnością już zapisała się na kartach historii 
sołectwa i gminy. 
Ciągle aktualne pozostają pytania: 
- czy w obliczu powodzi kopalnia przyspieszy 
inwestycje zabezpieczające eksploatowane przez 
nią tereny przed ponownym zalaniem? - Chodzi 
m.in. o uszczelnienie wałów na Kłodnicy oraz 
o zwiększenie wydajności przepompowni wody 
na zbiorniku Sośnica I. 
- czy KWK Sośnica-Makoszowy dojdzie do poro-
zumienia z niektórymi właścicielami gruntów, 
przez które przepływa Potok Chudowski? - Wyku-
pienie ich (lub dzierżawa) umożliwiłoby rozpo-
częcie prac związanych z jego regulacją, a przecież 
wiadomo jak duże ma to znaczenie dla bezpie-
czeństwa ul. Brzeg i całych Przyszowic. 
   Wydaje się że wiele zależeć będzie od woli 
współpracy, wzajemnego partnerskiego traktowa-
nia i poczucia odpowiedzialności.

/J.M./

/J.M./

/J.M./

Straty i koszty

Pomoc dla gminy i powodzian

    W gminie Gierałtowice woda zalała lub podto-
piła 48 domów i 35 budynków gospodarczych. 
Ewakuowano 55 osób. Straty nie są jeszcze do-
kładnie oszacowane. Zniszczone mienie ruchome 
wyceniono na około 257 tys. zł. Pod wodą znalazło 
się 920 ha upraw rolnych. Żywioł pochłonął 
również 4 tony nawozów i 24 tony pasz oraz 
zniszczył 39 maszyn rolniczych. Straty w gminnej 
infrastrukturze drogowej sięgają 1 mln 200 tys. zł.
  Dotychczasowe koszty działań związanych 
z powodzią wynoszą około 520 tys. zł. W tym 
100 tys. zł to dotacja celowa wojewody śląskiego, 
a 420 tys. zł stanowią środki własne gminy.   
Najwięcej pieniędzy pochłonął zakup paliwa (204 
tys. zł). Dobowy koszt pracy jednej tylko czeskiej       

3pompy o wydajności 900 m /h to około 4 tys. zł.

Wydajność wszystkich agregatów pompowni-
czych pracujących w rejonie Kłodnicy wynosiła 

38500 m /h. Istotne koszty związane były z zaku-
pem 1000 ton piasku i worków. Do akcji użyto ich 
około 50 tysięcy.
Pozostałe koszty to m.in.: prace maszyn ciężkich 
(koparko-ładowarki, transport na wały kruszyw 
i piachu), zakup i naprawa sprzętu oraz odzieży 
używanych w akcji, zakwaterowanie i wyżywienie 
części ewakuowanej ludności, żywność dla 
strażaków, wojska i ludności. 
Do kosztów zaliczyć również należy usuwanie 
skutków powodzi tj. wywóz worków z piaskiem, 
dezynfekcje, wywóz szamb, odpadów wielko-
gabarytowych.        

    Pomoc dla gminy w czasie powodzi miała cha-
rakter międzynarodowy. Bezpośrednio przy akcji 
zaangażowani byli Czesi. 12 strażaków pod do-
wództwem Jaromira Piescha przybyło do gminy ze 
swoim sprzętem i pompowało wodę przy wałach 
na Kłodnicy w okolicy zbiornika Sośnica I.
    Gminę wsparli również Niemcy z partnerskiego 
dla gliwickiego powiatu Mittelsachsen. Land Sa-
ksonia wypożyczył powodzianom 30 osuszaczy 
do pomieszczeń. 4 czerwca przywieźli je do gminy 
Rene LLLig i Rudi Zerge z Niemieckiego Czerwo-
nego Krzyża. Pomoc ta możliwa była dzięki 
wsparciu starosty powiatu Mittelsachsen Volhera 
Uhliga, który wcześniej (27 maja) odwiedził 
miejsca dotknięte powodzią na terenie powiatu 
gliwickiego. Niemieckich gości z pomocą  po-
witali wójt gminy Joachim Bargiel oraz wicewójt 
Janusz Korus. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele powiatu gliwickiego z wicestarostą 
Sławomirem Adamczykiem oraz członkami Za-

rządu Powiatu Marcinem Stronczkiem i Walde-
marem Dombkiem. Obecna była również dyrektor 
Śląskiego Okręgu PCK w Katowicach Helena 
Kupka oraz prezes Klemens Bąk i Halina Pach 
z  knurowskiego oddziału PCK.   

Nie tylko osuszacze

Wakacje z GOK-iem!

    Niemcy z partnerskiego powiatu Mittelsachsen 
zebrali również pieniądze. Symboliczny czek na 
sumę 30 tys. euro przywiózł do Gliwic starosta

Volher Uhlig. W trakcie spotkania w starostwie 
(25 czerwca) wraz z przewodniczącym Zarządu 
Oddziału Niemieckiego Czerwonego  Cd. na s. 3

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
przygotował bogatą i zróżnicowaną ofertę na 
czas wakacji skierowaną do dzieci i młodzieży. 
Atrakcyjne i tanie wycieczki!
Na pewno, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Miłośników przyrody i zwierząt GOK zaprasza 
do Chorzowa - w programie m.in.: zwiedzanie 
ZOO, skansenu.
Jesteś ciekawy jak powstają filmy rysunkowe?
Z pewnością dowiesz się dużo na ten temat jadąc 
z GOK-iem do legendarnego Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej. 
Koszt wycieczki to tylko 9 zł. 
Szczegóły na stronie 7! 

Komunikat

14 -15. 08. 2010 r.
XI Jarmark Średniowieczny
Wielka tradycyjna impreza rycerska w między-
narodowej obsadzie.
Miejsce: Zamek w Chudowie.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej (potocznie nazywana Bożym Cia-
łem) nie ma stałego miejsca w kalendarzu. 
Przypada zawsze w pierwszy czwartek po 
niedzieli Trójcy Przenajświętszej. 
  W tym roku kościół obchodził święto 
3 czerwca.

    Na terenie gminy Gierałtowice uroczyste pro-
cesje z monstrancjami przemierzały trasę pomię-
dzy ołtarzami we wszystkich parafiach. Licznie 
uczestniczyła w nich społeczność katolicka 
gminy. Przy ołtarzach projektowanych i wzno-
szonych przez mieszkańców, czytane były 
Ewangelie. 
Procesje w dniu Bożego Ciała towarzyszą mie-
szkańcom sołectw gminy prawdopodobnie od 
początku istnienia miejscowości - kościół kato-
licki obchodzi to święto od XIII w.  
Przy okazji jubileuszu 720 lecia Gierałtowic, 
warto pochylić się nad historią i zobaczyć jak 
wyglądała procesja Bożego Ciała w tym so-
łectwie, w czasach, kiedy stał tu jeszcze drewnia-
ny kościół z XVI w. pw. św. Katarzyny. 

Zdjęcie ze strony internetowej Parafii pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach.
W tle procesji - kościół pw. św. Katarzyny.

Foto: J. Miszczyk

Foto: J. Miszczyk
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Nie tylko osuszacze - cd. ze s. 2

Krzyża we Freibergu Hansem-Ferdinandem 
Schramem, złożyli go na ręce starosty Michała 
Nieszporka oraz Klemensa Bąka - dyrektora oddz. 
PCK w Knurowie. Pieniądze zostaną przekazane 
powodzianom z zalanych terenów powiatu gli-
wickiego poprzez knurowski oddz. PCK, na 

którego konto faktycznie wpłynęły. Pracownicy 
oddziału rozeznają potrzeby poszkodowanych 
w powodzi i wybiorą najbardziej skuteczną me-
todę wsparcia.
Zebranie tej sumy możliwe było dzięki ofiarności 
mieszkańców, radnych i przedsiębiorców z powia-
tu Mittelsachsen.

Pieniądze z powiatu
    1 lipca w trakcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu 
Gliwickiego, radni podjęli uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej dla gminy Gierałtowice na po-

moc dla rodzin poszkodowanych w wyniku po-
wodzi. Powiat przeznaczył na ten cel 30 tys. zł.

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Każdy może wesprzeć powodzian
    Gmina Gierałtowice wraz z Centrum Edukacji 
i Warunków Rozwoju z siedzibą w Przyszowi-
cach organizuje akcję „Pomoc dla powodzian”.
Otwarty został rachunek pomocniczy, na którym 
gromadzone są środki pochodzące z wpłat daro-
wizn od osób fizycznych, podmiotów prawnych 
oraz samorządów z kraju i z zagranicy. 
Środki można przekazywać na rachunek: 
Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju, 
ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice, 
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą

w Knurowie, Oddział Ornontowice. 
- nr konta dla środków przekazywanych z kraju: 
58 8454 1053 2001 0033 3283 0003
- nr konta dla środków przekazywanych z zagra-
nicy: SWIFT: POLUPLPR, PL 58 8454 1053 
2001 0033 3283 0003.
Bliższe informacje pod nr tel. 32 30 11 313 lub 32 
30 11 307 - Mateusz Papkala, kierownik Referatu 
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzę-
du Gminy Gierałtowice.

/Ref. Organiz. i Spraw Obywatelskich UG Gierałtowice/

    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom, stowarzyszeniom 
oraz firmom prywatnym, które brały udział w walce z żywiołem powodzi na terenie gminy 
Gierałtowice. Szczególnie gorąco dziękujemy: mieszkańcom Przyszowic, którzy bronili 
wałów Kłodnicy i pozostałych rejonów sołectwa dotkniętych powodzią, mieszkańcom 
Paniówek, Gierałtowic i Chudowa za ofiarną postawę przy ratowaniu swoich ulic i domów, 
strażakom z wszystkich gminnych jednostek OSP za postawę godną munduru i długą walkę 
z powodzią i jej skutkami, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzom Wojska 
Polskiego, policji, Sztabowi Kryzysowemu, pracownikom kopalń i pracownikom Urzędu 
Gminy. Dziękujemy również sołtysom i radnym za czynne wsparcie akcji przeciwpo-
wodziowej. Wyrazy uznania składamy miejscowym parafiom i szkołom za zaangażowanie 
i pracę na rzecz powodzian. 

Joachim Bargiel
Wójt gminy Gierałtowice

Piotr Szołtysek
Przewodniczący RG Gierałtowice

Dziękujemy

Foto: materiały dla mediów z oficjalnej strony kandydata na prezydenta 

Bronisław Komorowski 
wygrał finałową turę wyborów 
na Prezydenta RP

23 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice

25 czerwca szkoły z terenu gminy Gierałtowice zakończyły rok szkolny 2009/2010. 
Z tej okazji we wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczystości, które były 
okazją do podsumowania osiągnięć, rozdania nagród i pożegnań przed okresem wakacji.   

   W niedzielę 4 lipca Bronisława Komo-
rowskiego poparło 53,01 % głosujących.     
Jarosław Kaczyński otrzymał 46,99% głosów. 
Frekwencja wyborcza jak na polskie realia 
była wysoka i wyniosła 55,31%.              
Marszałek Komorowski zwyciężył również 
w województwie śląskim, otrzymując 57,40% 
głosów.  

.

.

    Uczniowie wybitnie zdolni, a także mający 
znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych zostali uhonorowani stypendia-
mi Wójta Gminy Gierałtowice. W ten sposób 
wyróżnionych zostało 23 uczniów gimnazjów 
i szkół podstawowych. 
Średnia ocen u większości stypendystów przekra-
czała 5, 50. Rekordzistkami okazały się uczennice

Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach: Monika Fer-
fecka i Sabina Tkaczuk ze średnią 5,81. Niewiele 
ustępuje im Karolina Maciuga z Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach ze średnią 5,75. W podobnej 
statystyce wśród uczniów podstawówek naj-
wyższym wynikiem (5,80) mogą się pochwalić 
Emilia Mandalka i Anna Żuk oraz Maria Więcko 
(5,72) ze SP w Gierałtowicach.  .

Dokończenie na s. 4

Jak głosowali mieszkańcy 
gminy?
II tura głosowania w gminie Gierałtowice przy-
niosła sukces Jarosławowi Kaczyńskiemu, który 
otrzymał 2589 głosów. 
Na Bronisława Komorowskiego głosowało 2410 
mieszkańców gminy.
Do urn poszło 5057 spośród 8677 osób upra-
wnionych do głosowania.
Frekwencja wyniosła 58,35% 

Wyniki głosowania na terenie gminy 
Gierałtowice w I turze wyborów
20 czerwca 2010 r.

   W I turze wyborów udział wzięło 5 286  
mieszkańców gminy spośród 8 746 uprawnio-
nych do głosowania. Głosowano w 6 obwodach. 
Oddano 5 240 ważnych głosów. 
Frekwencja przekroczyła średnią krajową i wy-
niosła 60,44%.
   Największe poparcie wyborców uzyskali 
główni kandydaci do urzędu prezydenta.     
Bronisław Komorowski zdobył 2140 głosów 
i nieznacznie wyprzedził Jarosława Kaczyń-
skiego, na którego  głosowało 2097 wyborców.  
Komorowski wygrał w Gierałtowicach (780 
głosów) i Przyszowicach (727 głosów). Ka-
czyński uzyskał w tych sołectwach odpowie-
dnio: 647 i 568 głosów. Odwrotnie było w Pa-
niówkach i Chudowie - tutaj  Kaczyńskiego 
poparło 528 mieszkańców Paniówek i 354 Chu-
dowa. Komorowski w Paniówkach otrzymał 
394 głosy, a w Chudowie 239.

Pozostali kandydaci otrzymali: 
(suma głosów z terenu całej gminy)

Grzegorz Napieralski - 446 głosów
Marek Jurek - 219  
Janusz Korwin-Mikke - 122
Andrzej Olechowski - 111
Andrzej Lepper - 47
Waldemar Pawlak - 36
Bogusław Ziętek - 14
Kornel Morawiecki - 8

.

/Opr. J.M./
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Sesja RG w dniu 27 maja  2010 r. 

Sesja RG w dniu 29 czerwca  2010 r. 

    Sesję otworzył i obradom przewodniczył Marek 
Błaszczyk - wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice.
    Jednym z istotniejszych punktów obrad XLIII 
sesji RG było przedstawienie sytuacji powodzio-
wej na terenie gminy Gierałtowice. Informacje na 
ten temat przekazał wójt gminy Joachim Bargiel. 
    W dalszej części obrad radni i zaproszeni goście 
wysłuchali sprawozdań z posiedzeń poszczegól-
nych komisji RG w okresie międzysesyjnym. 
Sprawozdania przedstawili m.in. przewodniczący 
komisji: Rolnictwa, Zagospodarowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska. Budżetu i Pla-
nowania oraz Komisji Górnictwa. W czasie obrad 
tej ostatniej w dniu 11 maja br. Szef Obrony Cy-
wilnej Gminy Gierałtowice poinformował o pla-
nowanych ćwiczeniach, które miały być prze-
prowadzone w dniu 30 maja br. Miały one polegać 
na awaryjnym uruchamianiu pomp elektrycznych 
i agregatu prądotwórczego w tymczasowej prze-
pompowni wody przy ul. Wieczorka w Przyszo-

-wicach. Jednym z celów ćwiczeń miała być ana-
liza prowadzenia działań przez służby KWK 
Sośnica-Makoszowy przy założeniu pracy pomp 
w wydłużonym czasie pracy (do 2 tygodni). 
Pogoda zweryfikowała plany, zamiast ćwiczeń 
prowadzono akcję powodziową.  
    W czasie obrad sesji podjęto 7 uchwał -  m.in. 
w sprawach: A) zmiany uchwały numer 
XXXVIII/284/09 RG z dnia 29. 12. 2009 r. w spra-
wie budżetu gminy Gierałtowice na rok 2010. 
B) zmiany wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
z siedzibą w Przyszowicach na lata 2007-2010.
C) regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gierałtowice.
D)zwolnienia zakładu budżetowego (Gminna 
Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach) z obo-
wiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zakończenie roku - dokończenie ze s. 4

   Stypendium za rok szkolny 2009/2010, w wyso-
kości 300 zł przyznano: Marii Więcko, Jagodzie 
Kachel, Emilii Mandalce, Annie Żuk, Danielowi 
Kuchcie, Jakubowi Wiaterkowi ze SP w Gierałto-
wicach, oraz Annie Paśdzior i Julii Rejdych ze SP 
w Przyszowicach, a także Natalii Ryś ze SP w Pa-
niówkach.   
Spośród gimnazjalistów stypendium otrzymali: 
Laura Dymarz, Marta Rożek, Karolina Kowalik, 
Karolina Maciuga i Karol Cieślik z Gimnazjum 
nr 1 w Gierałtowicach. Anna Rybka z Gimnazjum

nr 2 w Paniówkach oraz Marta Krawiec, Justyna 
Zynek, Maria Bzówka, Sabina Tkaczuk, Monika 
Ferfecka, Wiktoria Bartocha, Marta Wojtas i Ale-
ksandra Sobota z Gimnazjum nr 3 w Przyszo-
wicach. 
   Spotkanie wyróżnionej młodzieży z wójtem 
Joachimem Bargielem odbyło się 24 czerwca 
w sali sesyjnej UG. Uczestniczyła w nim również 
Barbara Mansfeld - kierownik Referatu Edukacji 
i Zdrowia UG w Gierałtowicach.

10 maja w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach zebrał się Zarząd Koła Powiatu 
Gliwickiego Stowarzyszenia Sołtysów Wo-
jewództwa Śląskiego. Celem spotkania był 
wybór władz. 

    Prezesem został Krystian Kiełbasa (sołtys 
Proboszczowic), a jego zastępcami - Andrzej 
Frejno (Niewiesze), Jan Hasa (Sierakowice) 
i Józef Schütz (Wielowieś). Funkcję skarbnika 
będzie pełnił Jan Gamoń (Wilcza), z kolei se-
kretarzem została Gerda Czapelka (Gierał-
towice). 
Zarząd koła zdecydował jednocześnie o wyso-
kości składki oraz wyznaczył datę kolejnego 
spotkania, w trakcie którego tematem będzie 
przygotowanie deklaracji członkowskiej oraz 
rozmowa nt. statutu stowarzyszenia.          
Najważniejszym celem w tym roku jest zorga-
nizowanie walnego zebrania stowarzyszenia 
sołtysów, które planowane jest na październik. 
    Przypomnijmy, że w powiecie gliwickim jest 
63 sołtysów. W skład Zarządu Koła Powiato-
wego wchodzi ich 16. Poza wymienionymi 
powyżej są to: Małgorzata Domin (Paniówki), 
Bożena Stanik (Kuźnia Nieborowska), Irena 
Musioł (Tworóg Mały), Bernard Wilczek 
(Smolnica), Stefan Skopek (Sieroty), Anna 
Grala (Zacharzowice ), Ewald Migas (Pniów), 
Krystyna Miozga (Boguszyce), Erwin Koszek 
(Pławniowice) oraz Ewa Richter (Taciszów). 

.

Foto: Sławomir Gruszka

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

- Nasz kołocz co niedziela 
rozaniela -

    Tak brzmi jedno z dwóch zwycięskich 
haseł nadesłanych na konkurs: „Wszystko 
się zmienia, a kołocz ciągle ten sam”. 
Jego autorem jest Seweryn Perfecki. Cie-
kawe czy z tą opinią zgodzą się amatorzy 
kołocza wypiekanego w gminie Gierałto-
wice?
Równorzędną pierwszą nagrodę jury kon-
kursu przyznało Magdalenie Pawlas. Jej 
propozycja reklamy kołocza brzmi: 
„Nowoczesna gmina tradycyjnym koło-
czem wita”.

Miejsce drugie zdobyła Mirosława Mirańska-
Baraniuk za ułożenie hasła: „Nasz kołocz - 
ciastem pokoleń”. 
Jury wyróżniło również slogan reklamujący 
gminny kołocz autorstwa Roberta Nawrata. 
Organizatorem konkursu była gmina Gierał-
towice.  

/J.M./

Inwestycje

    14 czerwca br. dokonano odbioru technicznego 
budynku od wykonawcy. Trwa odbiór obiektu 
przez instytucje zewnętrzne, m.in. SANEPID.
Obiekt będzie czynny po dopuszczeniu go do użyt-
kowania przez Państwowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego. 
    Planuje się, że już w sierpniu przeprowadzą się 
tu: Ośrodek Zdrowia z Gierałtowic oraz Gminne 
Centrum Informacji i Ośrodek Pomocy Społecznej 
z Przyszowic.

    Do udziału w sesji zaproszono przedstawicieli 
służb mundurowych biorących udział w akcji 
przeciwpowodziowej na terenie gminy Gierałto-
wice. Spośród zaproszonych gości obecni byli 
m.in.: zastępca komendanta PSP w Gliwicach 
Marian Matejczyk, komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Gliwicach podpułkownik 
Roman Nowogrodzki, prezes ZG OSP w Gierał-
towicach Alfred Kubicki, komendant ZG OSP 
w Gierałtowicach Antoni Żymełka, Jan Sroka 
z Centrum Ratownictwa w Gliwicach oraz Woj-
ciech Studnicki - komendant Komisariatu Policji 
w Gierałtowicach. 
Goście w mundurach przedstawili relację z działań 
poszczególnych służb na terenie gminy w czasie 
powodzi.
Przewodniczący RG Piotr Szołtysek oraz wice-
przewodniczący Marek Błaszczyk złożyli na ich 

/J.M./ Foto: J. Miszczyk

ręce podziękowania za udział i pomoc w walce 
z wielką wodą.
    W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła 
i podjęła szereg uchwał, m.in. w sprawach: 
A) określania zakresu i formy sporządzania za 
okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Gierałtowice, o kształ-
towaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finanso-
wego samorządowych instytucji kultury. 
B) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

33C) dopłaty do 1m  wody i do 1 m  ścieków. 
D)zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK 
w Gierałtowicach za rok 2009.
E) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
interesu prawnego uchwałami RG Gierałtowice.
Uchwała dot. problematyki tworzenia zespołów 
szkolno-przedszkolnych. Opr. J.M.

J.M.
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Gruba rura 
w Przyszowicach
    Od czerwca 2009 r. w Przyszowicach prowa-
dzone są prace związane z budową kolektora 
O 1400 - od rowu „A” przy ul. Powstańców Śl. 
do potoku Cienka. Kanalizacja deszczowa budo-
wana jest na głębokości od 2 do 5,5 m pod po-
wierzchnią terenu. Do jej wykonania używane są 
rury PE o specjalnych właściwościach wytrzy-
małościowych. Rury te mają być odporne na 
wpływ eksploatacji górniczej. Ukończenie inwe-
stycji poprawi zabezpieczenie przeciwpowo-
dziowe centrum Przyszowic.  
Prace wykonuje konsorcjum przedsiębiorstw 
z firmą HAMER Sp. z o.o. jako liderem. 
Realizację przedsięwzięcia umożliwiła umowa 
trójstronna zawarta 1 czerwca 2009 r. pomiędzy: 
gminą Gierałtowice, Kompanią Węglową SA, 
a wykonawcą. Zadanie w całości finansuje Kom-
pania Węglowa. Planowany termin wykonania 
przesunięto ze względu na szkody jakie w budowie 
wyrządziła powódź do 25.08.2010 r.  
   Aby kolektor w pełni mógł spełniać funkcję 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, konie-
czne jest jeszcze zwiększenie wydajności prze-
pompowni wody na zbiorniku Sośnica I. KWK 
Sośnica-Makoszowy jest na etapie opracowania

dokumentacji projektowej dotyczącej przebudo-
wy zbiornika i zwiększenia mocy przepompowni. 

/

Foto: J. Miszczyk

/Ref. Inwestycji UG, opr. J.M./

Podsumowanie projektu

    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną za-
kończyło realizację projektu „POZNAJĘ 
PRZYJACIÓŁ - aktywizacja i integracja 
społeczna osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną w Gminie Gierałtowice”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji 
społecznej", Działanie 7.3 „Inicjatywy lo-
kalne na rzecz aktywnej integracji”. 

    Projekt  zrealizowany w okresie od 1 sty-
cznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. był skie-
rowany do osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną powyżej 16 roku życia oraz ich ro-
dzin i opiekunów, zamieszkujących Gminę 
Gierałtowice. 
Priorytetowo w dostępie do projektu trakto-
wane były osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną, które nie korzystają z żadnych form 
terapii zorganizowanej, czyli przebywające 
stale w domu. Wsparciem objęto 18 osób, 
w tym 6 osób z niepełnosprawnością intele-
ktualną.                   

   Podstawowym celem projektu było zapo-
bieganie marginalizacji i wykluczeniu spo-
łecznemu osób z niepełnosprawnością intele-
ktualną w lokalnym środowisku Gminy Gie-
rałtowice oraz wsparcie ich rodzin i opieku-
nów. Powyższe założenia były realizowane 
poprzez prowadzenie warsztatów uspołecznia-
jąco-usamodzielniających dla osób niepełno-
sprawnych oraz warsztatów rozwoju osobi-
stego dla ich rodzin i opiekunów. 

    Celem szczegółowym projektu było m.in.: 
zaktywizowanie grupy osób z niepełnospra-
wnością intelektualną, które nie korzystają 
z żadnej formy pomocy lub terapii zorgani-
zowanej; zorganizowanie czasu wolnego tym 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną, 
które uczęszczają do szkół i ośrodków poza 
miejscem zamieszkania, umożliwienie im in-
tegracji społecznej w grupie i środowisku 
lokalnym poprzez kształtowanie poprawnych 
kontaktów interpersonalnych i budowanie po-
czucia więzi z najbliższym otoczeniem; nagło-
śnienie problematyki osób z niepełnospra-
wnością intelektualną na terenie Gminy Gie-
rałtowice.                 

     W ramach projektu prowadzone były na-
stępujące działania:                   
- 18 pięciogodzinnych warsztatów dla sześciu 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałto-
wicach. Zakres warsztatów obejmował zajęcia 
plastyczne, rękodzielnicze, techniczno-
modelarskie oraz trening higieniczny, kuli-
narny i umiejętności praktycznych. Każdym 
z uczestników opiekował się jeden terapeuta 
zajęciowy. Zindywidualizowane zajęcia dla 
osoby niepełnosprawnej w ramach grupy są 
niezwykle istotne ze względu na możliwość-  
osiągnięcia jak najlepszego rezultatu, zmie-
rzającego w kierunku zwiększenia socja-
lizacji w życiu codziennym. Takiego kom-
fortu nie zapewnia żadna placówka.     

.
..

.
.

.

.

Ciąg dalszy na s. 6.

Informacja Wójta Gminy w zakresie ulg 
w podatku rolnym                         

Zgodnie z programem pomocy dla rodzin rolni-
czych, w których gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rolnej powstały 
szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie 
się ziemi lub huragan w 2010 roku, Wójt Gminy 
jako organ podatkowy może udzielić ulg w po-
datku rolnym za 2010 rok, na podstawie ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn. zm).
Ulgi mogą być zastosowane w oparciu o art. 67a 
§ 1 cytowanej wyżej ustawy w zakresie:
1) odroczenia terminu płatności podatku lub roz-
łożenia zapłaty na raty,
2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zale-
głości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzenia w całości lub w części zaległości 
podatkowej.
Ulgi mogą być udzielone na indywidualne 
wnioski podatników, które należy złożyć w Re-
feracie Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu 
Gminy pokój 104.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 
telefonów: 32 30 11 322, 32 30 11 323.

Informacja Wójta Gminy w zakresie poda-
tku od nieruchomości w odniesieniu do no-
wych budowli albo budynku lub ich części

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) m. in. re-
guluje powstanie obowiązku podatkowego oraz 
przedkładania przez osoby fizyczne informacji 
O nieruchomościach i obiektach budowlanych.

- zgodnie z art. 6 ust. 2 w odniesieniu do nowych 
budowli albo budynku lub ich części, obowiązek 
podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku na-
stępującego po roku, w którym budowa została 
zakończona (zgłoszenie budynku do użytkowa-
nia) albo w którym rozpoczęto użytkowanie bu-
dowli albo budynku lub ich części przed ich osta-
tecznym wykończeniem,
- zgodnie z art. 6 ust. 6 osoby fizyczne, z zastrze-

.
.

.

żeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwe-
mu organowi podatkowemu (Wójt Gminy) infor-
mację o nieruchomościach i obiektach budowla-
nych, sporządzoną na formularzu według usta-
lonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystą-
pienia okoliczności uzasadniających powstanie 
obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, 
o którym mowa w ust. 3.

Uchylanie się od tego obowiązku podlega odpo-
wiedzialności karnej zgodnie z art. 300 § 2a usta-
wy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. z 1977r Nr 88, poz.553 z późn. zm.) 
w brzmieniu: „Kto, w celu udaremnienia wyko-
nania orzeczenia sądu lub innego organu pań-
stwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokoje-
nie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, 
ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście 
lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki 
swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5 ”.

Wójt Gminy Gierałtowice jako organ podatkowy 
informuje, iż zgodnie z art. 281 § 1, 2 i 3 cytowa-
nej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa, organ 
podatkowy ma uprawnienia do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej u podatników, która ma na 
celu sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują 
się z obowiązków wynikających z przepisów 
prawa podatkowego. 

Ustalone wzory formularzy informacji podatko-
wych IN-1 i IR-1, które zgodnie z art.6 ust. 6 
osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwe-
mu organowi podatkowemu dostępne są na stro-
nie internetowej Urzędu:www.bip.gieraltowice.pl 
lub w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu pokój 104, gdzie również można uzyskać 
szczegółowe informacje lub pod nr telefonów: 
32 30 11 322, 32 30 11 323.

           /Kierownik Referatu Podatków i Opłat
                                          Gabriela Mączka/

.

.

.
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Człowiek - najlepsza inwestycja!
Ciąg dalszy ze s. 5.

-10 warsztatów dla 12 członków rodzin osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia 
odbywały się w salach Parafii NMP Królowej 
Aniołów w Chudowie. Tematyka zajęć  
obejmowała warsztaty relaksacyjne, anty-
stresowe, radzenia sobie z emocjami, komu-
nikację interpersonalną oraz kompleksowe do-
radztwo na temat niepełnosprawności oraz 
instytucji i organizacji zajmujących się oso-
bami z niepełnosprawnością intelektualną.
.

   21 czerwca 2010 r. o godz. 9.00 odbyło się 
spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy 
Gierałtowice, podsumowujące realizację 
projektu. Spotkanie zostało zorganizowane 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowi-
cach.  
Uczestnikami spotkania byli m.in. beneficjenci 
projektu, rodziny osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, przedstawiciele Urzędu Gminy 
Gierałtowice, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, dyrektor i pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach oraz dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gliwicach. 
Na spotkaniu przedstawiono cele i założenia 
projektu oraz omówiono działania i rezultaty 
osiągnięte w wyniku jego realizacji. W dyskusji 
aktywnie uczestniczyli rodzice i opiekunowie 
osób niepełnosprawnych, którzy zwrócili 
uwagę na problemy z jakimi rodziny osób nie-
pełnosprawnych borykają się na co dzień tj. 
niedostateczna liczba profesjonalistów zajmu-
jących wielospecjalistyczną pomocą i rehabi-
litacją osób niepełnosprawnych, brak miejsc 
w odpowiednich placówkach w powiecie, przez 
co większość osób niepełnosprawnych nie osią-
ga maksimum swych możliwości. W wyniku tej 
sytuacji jakość życia rodzin osób z niepełno-
sprawnością intelektualną jest niska, ponieważ 
pozostają sami z problemami, z którymi sobie 
nie radzą, przez co czują się gorsi i wyobcowani.

   Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną składa 
serdeczne podziękowania dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach 
panu Pawłowi Rosickiemu oraz proboszczowi 
Parafii NMP Królowej Aniołów w Chudowie 
księdzu Januszowi Kwapiszewskiemu za nie-
odpłatny wynajem sal w celu realizacji zajęć dla 
uczestników projektu.

.

Warsztaty w GOK

    11 maja 2010 r. w auli gierałtowickiej szkoły 
spotkali się wszyscy ci, którym droga jest godka 
śląska. W konkursie gwarowym „Z niczego nie ma 
nic” wzięła udział młodzież gimnazjów z Przy-
szowic, Paniówek i Gierałtowic oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach. 
    Uczestników konkursu oceniało jury w skła-
dzie: przewodnicząca - Monika Organiściok, 
mieszkanka Chudowa, twórczyni „Izby łod 
Starki”, Ślązaczka Roku 1993. Aniela Stani-
sławska, propagatorka śląskiej tradycji i kultury, 
autorka książki „Opowieści białej sowy”, 
wiceślązaczka roku 2007 oraz Joanna Bartoszek, 
dyrektor gminnego przedszkola w Paniówkach,

animatorka dziecięcego zespołu folklorysty-
cznego i znawczyni strojów śląskich. 
Wśród zaproszonych gości znalazły się: Barbara 
Mansfeld  kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia, 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gierałtowi-
cach Aleksandra Słaboń, dyrektor Przedszkola 
w Gierałtowicach Weronika Kaczmarczyk, Iwona 
Smolnik, przewodnicząca Rady Rodziców Gim-
nazjum nr 1 w Gierałtowicach.                   
    W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył 
Łukasz Hyła z Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, 
drugie miejsce zdobyła Sylwia Szulc, przedstawi-
cielka gospodarzy, a trzecie miejsce przyznano 
duetowi z Przyszowic: 

.

Ktoś kiedyś powiedział, że: „Za każdym razem, kiedy wraca na Śląsk, do rodzinnych 
stron, ogarnia go radość, euforia i ulga, że wreszcie jest tu, gdzie wszystko jest naj-
piękniejsze”.                                    .

   Lidia Pietrowska - dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gierałtowicach odznaczona 
srebrną Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego.           .

  Odznaczenie nadane zostało przez 
Sejmik Województwa Śląskiego.  
Laureatka otrzymała je z rąk wicemar-
szałka Zbyszka Zaborowskiego.      
Uroczystość wręczenia odbyła się 28 maja 
br. w Rybniku, podczas obchodów Woje-
wódzkiego Dnia Bibliotekarza.

.

    Lidia Pietrowska jest długoletnim dyrektorem 
gierałtowickiej książnicy. Choć warunki lokalowe 
placówki są skromne, to jednak w niczym nie ogra-
niczają formatu działania pani dyrektor. 
Jest aktywna i zapobiegliwa. Z księgozbioru, który 
zgromadziła korzystają nie tylko mieszkańcy gmi-
ny. Po książki do Gierałtowic przyjeżdżają czytel-
nicy z Knurowa, a nawet z bardziej odległych 
Gliwic. Dyrektor Pietrowska ceni sobie kontakt 
z czytelnikami, zwłaszcza tymi najwierniejszymi. 
Wielu z nich przedstawiła na łamach „WIEŚCI” 
w cyklu portretów i wywiadów - „Z Kartoteki Bi-
blioteki”. 
    Dba o najmłodszych, z myślą, że w przyszłości 
będą częstymi gośćmi książnicy. Między innymi 
temu służył projekt dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat

 „Na dobry początek”, realizowany przez gierał-
towicką placówkę w ramach Akademii Koszałka 
Opałka.
   Pani dyrektor chętnie korzysta również z pro-
gramów, które pozwalają podnosić kwalifikacje 
zawodowe personelu merytorycznego. 
Ostatnio Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałto-
wicach wygrała Program Rozwoju Bibliotek. 
Nagrodą za dobry wynik był tytuł: Biblioteki 
Wiodącej oraz cykl bezpłatnych szkoleń, a także 
cenny sprzęt do małej poligrafii i audiowizualny.   
Gratulujemy dotychczasowych i życzymy dal-
szych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy 
na rzecz lokalnej społeczności.

J. Miszczyk

Foto: Grażyna D.

Dokończenie na s. 7
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Na scenie i w garderobie Gliwickiego Teatru Muzycznego

    Okres kanikuły sprzyja marzeniom o wypadach w bliższe i dalsze rejony 
kraju. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach postarał się o to, aby mło-
dzież i dzieci z terenu gminy mogły je zrealizować za stosunkowo nieduże 
pieniądze. Cykl wakacyjnych wycieczek zapoczątkowano zwiedzaniem Kra-
kowa (8 lipca). Kolejne, równie atrakcyjne już niebawem.

Chorzów - 15. 07. 2010 r. 
Cena: 9 zł
9.00-  wyjazd
10.00 - zwiedzanie Skansenu
12.00 - zwiedzanie ZOO
15.30 - powrót do Gierałtowic.

Studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej - 22. 07. 2010 r.
Cena: 9 zł               
9.00 - wyjazd
11.00 - prezentacja realizacji filmów animo-
wanych
15.30 - powrót do Gierałtowic.
     .

Zabrze Kopalnia Giudo - 29. 07. 2010 r. 
Cena 9 zł
9.00 - wyjazd
9.40 - zwiedzanie kopalni
13.00 - powrót do Gierałtowic.

Ogrodzieniec - 19. 08. 2010 r.  
Cena: 20 zł
9.00 - wyjazd
11.00 - zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu
ok.12.00 - ognisko-pieczenie kiełbasek
13.30 - przejście do twierdzy Birów
14.00 - zwiedzanie twierdzy Birów
ok. 17.00 - powrót do Gierałtowic.
                                

.

Oferta specjalna dla rodzeństwa!
Odpłatność dla rodzeństwa: 1 dziecko wg cen podanych powyżej, następne dzieci po 5 zł od osoby.
Wyjazd do kopalni Guido dla dzieci powyżej 7 lat.
Zapisy i wpłaty w świetlicach GOK - do 5 dni przed wycieczką.      

Wakacje 2010  

Plan wycieczek organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach

/GOK/

Agnieszce Oprzędek i Aleksandrze Sobocie. 
W kategorii uczniów szkół podstawowych zwy-
ciężyła Joanna Wiaterek, drugie miejsce przy-
padło Danielowi Zubkowi, trzecie Dawidowi 
Rajcy, a zaszczytne czwarte Klaudii Szolc i Da-
nielowi Kuchcie. 
   Przewodnicząca jury Monika Organiściok 
podkreśliła, że poziom konkursu był bardzo wy-
równany a wszyscy udowodnili, że znają gwarę 
śląską i potrafią świetnie grać. Wręczono także 
nagrody uczestnikom konkursu na plakat rekla-
mujący konkurs „Z niczego nie ma nic”.  Bony 
upominkowe otrzymały: Angelika Więcko i Ka-
rolina Maciuga.                          
   Impreza została zorganizowana przez Gim-
nazjum nr 1 w Gierałtowicach oraz Stowarzy-
szenie „Lepsza Przyszłość” w ramach realizacji 
zadania publicznego zleconego przez Urząd 
Gminy Gierałtowice. 

.

Dokończenie ze s. 6

Konkurs Gwarowy

/Tekst i foto: Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach/

Publiczność dopisała i tłumnie przybyła 
na „Piknik rodzinny”. Najczęściej bawio-
no się właśnie całymi rodzinami. 
  

   Imprezę w dniu 20 czerwca zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.     
Piknik to jedno z przedsięwzięć realizowanego 
projektu: Sport, muzyka oraz gry, tak integrujemy 
się my - Gierałtowice. Prokjekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
    Okazało się, że plac przed i za budynkiem 
GOK-u wcale nie jest taki mały i mógł pomieścić 
spore grono sympatyków rodzinnej zabawy. 
Imprezę otworzyły występy młodych talentów 
z terenu całej gminy. Przed publicznością zapre-
zentowali się uzdolnieni wokalnie i tanecznie 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Wielu z nich swój talent szlifuje w Gminnym 
Ośrodku Kultury pod fachowym okiem instru-
ktorów. Na scenie wystąpiło około 50 młodych 
artystów. Wszyscy nagradzani byli serdecznymi   

. 

.
brawami.     
   Piknik był również okazją do wręczenia ngród 
laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego 
„Moje Gierałtowie”. Organizatorem konkursu 
także był GOK. Autorom najciekawszych prac 
nagrody wręczali: wójt gminy Joachim Bargiel 
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł 
Rosicki. Szczegóły na stronie 9 „WIEŚCI”. 
O dobrą zabawę cały czas dbała para profesjo-
nalnych klaunów - Rupert&Rico z Poznania. Cyr-
kowe postacie nawiązały dobry kontakt z publi-
cznością, śmiesząc i bawiąc zarówno dzieci jak 
i dorosłych.
Imprezę należy uznać za udaną i wartą powtó-
rzenia w przyszłym roku.   
    /J.M./

    Filcowanie (z j. Niemieckiego) - jest jedną 
z najstarszych znanych człowiekowi metod 
uzyskiwania tkanin. Najstarsze wiadomości 
na temat tej techniki pochodzą już z neolitu. 
Filcu używano w Skandynawii na Syberii 
jak również starożytnym Rzymie i Grecji.

  5 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Gie-
rałtowicach zorganizował dla wszystkich 
chętnych warsztaty filcowania. Przybyłe panie 
wykonywały własnoręcznie ciekawe ozdoby 
z wełny czesankowej. Filcując na mokro przy 
użyciu wody z mydłem oraz na sucho za pomocą 
specjalnych igieł. Dobierając kolory według wła-
snego gustu tworzyły niepowtarzalne paski, 
kwiaty, broszki makatki oraz elementy biżuterii. 
Warsztaty były okazją do zaopatrzenia się w ma-
teriały niezbędne do rozwijania pasji w domu. 

        Tekst: Mirosława Mirańska - Baraniuk
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    Okazale wypadła uroczystość uświetniająca jubileusz Złotych Godów 6 par 
małżeńskich z terenu gminy Gierałtowice. 23 czerwca do przyszowickiego  
Pałacu Ślubów przybyli małżonkowie, którzy stanęli na ślubnym kobiercu 
w roku 1960. Wyjątkowych gości podjął wójt gminy w towarzystwie kierowni-
ka USC w Gierałtowicach.

    - Cieszy fakt, że jest Was tak wielu - rozpoczął 
wójt Bargiel, zwracając się do złotych par. 
W ich gronie obecni byli: Państwo Maria i Wil-
helm Kaiserowie z Chudowa, Weronika i Rufin 
Bojowie z Gierałtowic, Helena i Franciszek 
Dudłowie z Gierałtowic, Łucja i Edward 
Biskupowie z Gierałtowic, Hilaria i Jan 
Steinertowie z Gierałtowic oraz Irena i Ernest 
Błaszczykowie z Przyszowic.
Wójt serdecznie powitał dostojnych gości. 
Nie obyło się bez okolicznościowego przemówie-
nia przygotowanego specjalnie na tę okazję. Koń-
cząc je gospodarz gminy podziękował jubilatom 
za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz 
wychowanie nowych pokoleń mieszkańców gmi-
ny. Podkreślił również, że przykład jaki dają swoją 
postawą, pokonując wspólnie przez 50 lat wiele 
przeciwności życiowych jest godny naśladowania.
Należy dodać, że nie stracili nic z radości życia. 
Dostojne grono tryskało humorem, którego należy 
im tylko pozazdrościć.   
    Głównym punktem uroczystości była ceremo-
nia dekoracji złotych par medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Odznaczenia nadane jubi-

-latom przez prezydenta RP wręczył wójt gminy 
Joachim Bargiel. W imieniu odznaczonych po-
dziękował Ernest Błaszczyk. 
    Tradycją jest już, że spotkania ze złotymi parami 
uświetniają występy dzieci z przedszkola w Przy-
szowicach. I tym razem maluchy pod opieką 
Justyny Karwat zaprezentowały się wspaniale. 
Pięknie deklamowanymi wierszami wycisnęły 
łezkę wzruszenia u niejednej z obecnych osób. 
Na zakończenie dzieci wręczyły głównym bo-
haterom uroczystości dorodne czerwone róże. 
O kwiaty i kosze z upominkami zadbała również 
gmina. Z życzeniami i gratulacjami pospieszyli 
także przedstawiciele macierzystych zakładów 
pracy jubilatów. O swoich długoletnich pracowni-
kach pamiętali: Kombinat Koksochemiczny 
w Zabrzu oraz KWK Makoszowy. Wspólna sesja 
fotograficzna wyczerpała oficjalny program spot-
kania w pałacu. Kierownik USC Mirosław Marcol 
zaprosił wszystkich obecnych do sali bankietowej 
na poczęstunek. Tę część uroczystości rozpoczęto 
od wzniesienia toastu za zdrowie i pomyślność 
złotych par i wspólnym odśpiewaniu „Sto lat”.  

   Trudno się oprzeć urokowi za-
bytkowych samochodów! Przekonali 
się o tym mieszkańcy gminy w trakcie 
XXXIV Śląskiego Rajdu Pojazdów Za-
bytkowych. 

    18 czerwca kolumna rajdu zawitała do Gierał-
towic. Tutaj w szkole podstawowej załogi roz-
wiązywały testy z historii motoryzacji. - To jedna 
z konkurencji, a punkty zdobyte podczas spra-
wdzianu zaliczane są do klasyfikacji generalnej-  
objaśnił Tadeusz Durczyński - komandor rajdu. 
W tym czasie publiczność mogła z bliska po-
dziwiać wspaniałe samochody z lat 30 - tych, 
oraz te wyprodukowane już w drugiej połowie 
XX wieku. Zadbane, wypieszczone pojazdy 
przyciągały oko nie tylko miłośników moto-
ryzacji. W porównaniu ze zwartymi, podobnymi 
do siebie bryłami samochodów współczesnych, 
automobile sprzed 70 lat to prawdziwe dzieła 
sztuki. Nawet pojedyncze elementy ich wypo-
sażenia są piękne same w sobie, jak choćby chro-
mowane reflektory czy trąbki klaksonów umie-
szczone na zewnątrz maszyny.    
    Uczestniczące w rajdzie samochody oceniane 
były również w „Konkursie Elegancji”, który od-
był się na dziedzińcu SP im. Gustawa Morcinka 
w Gierałtowicach. Jury (w składzie: dyrektor 
i wicedyrektor szkoły oraz wójt gminy)  przyzna-
ło 3 równorzędne nagrody. Zwycięzcy otrzymali 

Foto: Krzysztof Wiaterek

puchary z logo gminy Gierałtowice, które wręczył 
im wójt Joachim Bargiel.

I. Mirosław Oleksiński (Załoga nr 17) - 
samochód Jaguar XK 150S z 1959 roku.
II. Piotr Breneke (Załoga nr 10) - samochód 
AERO 30 SPORT z 1934 roku.
III. Halina i Piotr Małeccy (załoga nr 7) - 
samochód Ford EIFEL RODSTER z 1937 roku.
   

    Rajd gościł nie tylko w Gierałtowicach. Załogi 
dotarły również do Chudowa, gdzie była okazja 
do zwiedzenia miejscowej atrakcji turystycznej - 
zamku obronnego z XVI w. 
Kierowcy uczestniczyli również w próbach spor-
towych na terenie „Nowych Gliwic” oraz na par-
kingu Intermarche w Knurowie.
Rywalizację zakończono 19 czerwca w Rybniku.
Rajd zorganizowali: Automobilklub Śląski, PZM, 

Konkurs Elegancji

przy wsparciu Samorządu Miasta Gliwice,  miasta 
Rybnika, gminy Gierałtowice. Patronat medialny 
sprawowali m.in.: TVP Katowice i Dziennik Za-
chodni. 
Rajd był jednocześnie IV rundą Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych 2010.

Zwycięzcy Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych - IV runda

Jerzy Miszczyk

I. Piotr Breneke
Samochód AERO 30 SPORT - z 1934 r.
II. Halina i Piotr Małeccy - Ford Eifel Rodster - z 1937 r.
III. Maria Kramarczyk - Polski FIAT 508 III Junak 
- z 1935 r.

I. Kuba Zawadzki - FIAT 500 D - z 1963 r.

I. Marek Suwalski - Mercedes W 115 Pagoda - z 1967 r.

Kategoria do 1945 r.

Kategoria po 1965 r.

.

.

Kategoria do 1965 r.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk
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    Piękny jubileusz 720 lecia Gierałtowic uświetniła msza św. dziękczynna 
odprawiona 19 czerwca br. w miejscowym kościele parafialnym. W związku z nie-
dawną powodzią w gminie, sołectwo ograniczyło obchody rocznicy jedynie 
do uroczystości religijnych. Z tego powodu zrezygnowano również z organizacji 
tegorocznej edycji Śląskich Godów. 

    Nabożeństwu w intencji mieszkańców sołectwa 
Gierałtowice (ze wspomnieniem zmarłych) prze-
wodniczył ks. proboszcz Marian Kasperczyk. 
Koncelebrowali: ks. wikary Leszek Flis oraz po-
chodzący z Gierałtowic franciszkanin, brat Zenon 
Jojko. 
Uroczysty charakter mszy podkreślała obecność 
licznych pocztów sztandarowych, a także od-
świętnie udekorowane (szarfami i flagami ko-
ścielnymi) wnętrze świątyni. 
    Miejsca w ławach zajęli głównie mieszkańcy 
sołectwa. Wśród nich obecni byli m.in.: wójt 
Joachim Bargiel, przewodniczący RG Piotr Szoł-
tysek, sołtys Gerda Czapelka, a także radni gminy 
oraz przedstawiciele wielu organizacji działają-
cych na jej terenie.
   W kazaniu skierowanym do parafian, ksiądz 
Kasperczyk zwrócił uwagę na nierozerwalny 
związek gierałtowiczan ze swoim kościołem na 
przestrzeni całej 720 letniej historii miejscowości. 
Podkreślił, że kościół zawsze był miejscem, wokół 
którego gromadzili się mieszkańcy - Pomimo 
nawałnic, żywiołów i wojen świątynia trwa -

- mówił proboszcz. 
Mszę św. ubogaciły również pieśni w wykonaniu 
gierałtowickiego chóru Skowronek pod dyrekcją 
Beaty Stawowy. 
Nabożeństwo zakończyło wspólne odśpiewanie 
uroczystego Te Deum - Ciebie Boże wielbimy. 

/J.M./

/J.M./

Jubileuszowe pamiątki
    Z okazji 720 lecia istnienia Gierałtowic, gmina 
wydała okolicznościową widokówkę oraz jubile-
uszową pieczęć sołectwa. W grafice pieczęci pro-

jektant połączył współczesne symbole (logo 
gminy) z historycznymi - wizerunek gierałto-
wickiego kościoła pw. św. Katarzyny. Warto przy-
pomnieć, że ten drewniany kościół pochodzi 
z XVI wieku i jest najstarszą budowlą z terenu 
Gierałtowic, jaka dochowała się do czasów współ-

czesnych. Próżno jednak szukać go w krajobrazie 
sołectwa. W roku 1976 kościół zdemontowano 
i przeniesiono do Wielopola koło Rybnika, gdzie 
stoi do dzisiaj. 

    31 maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach rozstrzygnięto konkurs 
plastyczno-fotograficzny dla mieszkań-
ców  sołectwa pt. „Moje Gierałtowice”. 

    Celem konkursu zorganizowanego przez GOK 
było zachęcenie do popularyzacji miejscowości, 
wyzwalanie potrzeby integracji, oraz rozwijanie 
umiejętności plastycznych i fotograficznych. 
W konkursie wzięły udział 42 osoby, głównie 
gimnazjaliści. Prace były oceniane w 3 grupach 
wiekowych oraz w kategoriach fotografia i praca 
plastyczna. Autorzy w większości przedstawiali  
gierałtowicki kościół bądź też Urząd Gminy 
Gierałtowice, jak widać najbardziej charakte-
rystyczne dla sołectwa.

   Nagrody w poszczególnych grupach tematy-
cznych i wiekowych otrzymali: 
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe): 
I miejsce Anna Żuk, II miejsce Robert Nawrat, 
III miejsce Aleksander Kocaj. 
W II grupie wiekowej (gimnazja) w kategorii 
praca plastyczna: I miejsce zajęła Angelika Ja-
worska, II miejsce Paulina Kubicka, III miejsce 
Klaudia Sorychta, w kategorii fotografia: 
I miejsce Łukasz Salomon, II Kamila My-
śliwiec, III Roberta Zubek. W tej grupie 
wiekowej były też trzy wyróżnienia dla: 
Agnieszki Mandok, Sebastiana Golca, oraz dla 
Krzysztofa Trolla. Natomiast w grupie wiekowej 
dla dorosłych, jury oceniało prace tylko 2 ucze-
stników. Były to fotografie. I miejsce przyznano 
Patrycji Rusin, II m. Wojciechowi Miczce. 
Rozdanie nagród odbyło się 20 czerwca br. 
w trakcie „Pikniku Rodzinnego” - również 
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gierałtowicach. W trakcie imprezy można 
było podziwiać wszystkie prace podczas wer-
nisażu wystawy „Moje Gierałtowice”, uświe-
tniającej 720-lecie sołectwa Gierałtowice.  

       
Mirosława Mirańska-Baraniuk

Konkurs plastyczno-fotograficzny

   Jedną z uczestniczek konkursu „Moje Gierał-
towice” była Angelika Jaworska z Przyszowic, 
która zgodziła się zaprezentować specjalnie 
dla „WIEŚCI” swoją nagrodzoną pracę. Za temat 
obrazu wybrała zabytkowy pałacyk Madejskich 
mieszczący się w Gierałtowicach nieopodal sie-
dziby GOK.
  Angelika jest uczennicą Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach. Swój talent plastyczny od 2 lat 
rozwija w zabrzańskim klubie Pastel. 

/J.M./

Angelika Jaworska Foto: J. Miszczyk

  Wystarczy zabrać ze sobą tegoroczny egzemplarz „WIEŚCI gminy Gierałtowice” i sfoto-
grafować się z nim na tle ciekawego miejsca, które odwiedzicie w czasie wakacyjnej podróży. 
Zdjęcie należy przesłać do 30 sierpnia br. na adres mailowy:   W mailu prosimy 
o podanie imienia i nazwiska autora oraz numeru telefonu do kontaktu. Najciekawsze fotografie 
zostaną nagrodzone i opublikowane we wrześniowym numerze pisma. 

jurekm@vp.pl
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    W następstwie zmian ustrojowych, które za-
początkowały wolne wybory w 1989 r., rząd 
Tadeusza Mazowieckiego wprowadzając pier-
wszy etap reformy samorządowej, zainicjował 
proces odradzania się w naszym kraju samo-
rządu terytorialnego. Wybory do Rad Gmin 
odbyły się w czerwcu 1990 r., a nowo wybrani 
radni wybrali wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. 

    Pierwszym wybranym przez Radę Gminy Gie-
rałtowice wójtem został poprzedni naczelnik gmi-
ny Herbert Gawlik. 
Obecnie wójta wybiera już w wyborach bezpo-
średnich całe społeczeństwo gminy, a funkcję tę 
pełni od 2002 r. Joachim Bargiel. 
Na czym polegały istotne różnice pomiędzy tym, 
co było, a przywróconym samorządem. Selekcji 
kandydatów na listy wyborcze do Gminnej Rady 
Narodowej dokonywały władze gminy, a kompe-
tencje i możliwości radnych były mocno ogra-
niczone.                    
Obecnie każdy spełniający kryteria ordynacji wy-
borczej może zgłosić swoją kandydaturę w wy-
borach do samorządu, a wybrani radni mają 
olbrzymie możliwości działania, kontrolują też 
pracę wójta, urzędu i gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.                 
Naczelnik gminy w poprzednim systemie był mia-
nowany przez wojewodę, weryfikowany i kon-
trolowany przez władze partyjne i służby 
wojewody.                   
Obecnie wójta gminy wybiera w wyborach bez-
pośrednich społeczeństwo całej gminy, rozliczany 
jest przez wyborców, a kolejne wybory są kry-
terium jego akceptacji.                    
Naczelnik gminy na finansowanie wszelkich 
koniecznych inwestycji gminy musiał uzyskać 
zgodę w województwie. Wiele zależało od jego 
operatywności, siły przebicia i układów, jakie  
miał w urzędzie wojewódzkim.               
Wójt gminy realizuje inwestycje w gminie zaa-
kceptowane uchwałami przez Radę Gminy 
zgodnie z możliwościami jakie daje budżet gminy. 
Rada jest dysponentem środków budżetowych 
ustala wysokość i kierunki ich wydatkowania, 
dlatego od zaangażowania, siły argumentów, 
często sprytu radnych zależy jakie inwestycje 
są realizowane i gdzie wydawane są pieniądze 
podatników.                  
Wójt jest organem wykonawczym gminy ma 
obowiązek wykonać to, co radni gminy uchwalą.
                                                                                                   
    20 lat samorządu to czas najbardziej dyna-
micznego rozwoju naszych gmin. Tak oceniają ten 
okres fachowcy i eksperci. Gminom zapaliło się 
zielone światło, mogły same planować, inwe-
stować i decydować o kierunkach rozwoju. Miały       

.

.

.

.

.

.

 pewne dochody własne, mogły gospo-
darować majątkiem i mieniem gminnym, były 
samodzielne. Samodzielność i wolność zawsze 
dodaje skrzydeł.                          
Brak swobody w decydowaniu o sprawach 
ważnych dla mieszkańców gminy, konieczność 
uzyskania zgody władz wojewódzkich na wszel-
kie gminne inwestycje, ograniczone dochody 
własne spowodowały, że po okresie władzy ludo-
wej mówiło się o zapaści w gminach. Gminy 
wiejskie były mocno niedoinwestowane w obsza-
rach podstawowej infrastruktury komunalnej. 
Brak było jakiejkolwiek formy gospodarowania 
odpadami i ściekami. Przestarzałe budynki szkół, 
przedszkoli, ośrodków zdrowia wymagały natych-
miastowych remontów lub nowych inwestycji. Zły 
stan sieci energetycznej, słabe oświetlenie ulic, 
brak chodników można by dalej wymieniać....
W branży budowlanej  nieodwracalny w skutkach 
jest bałagan przestrzenny wsi spowodowany wy-
dawaniem zezwoleń budowlanych zakłócających 
harmonię i architekturę krajobrazu. Często zezwo-
lenia budowlane dotyczyły działalności gospo-
darczej uciążliwej dla mieszkańców.        
To tylko niektóre z najważniejszych problemów, 
przed którymi 20 lat temu stanęły samorządy. 
Problemy te w różnym stopniu występowały także 
w gminie Gierałtowice. Co udało się zmienić 
w tym 20-leciu?! Najwięcej środków pochłonęły 
inwestycje kubaturowe wykonane w oświacie. 
Gmina ma nowoczesną, dobrze wyposażoną bazę 
szkolno-przedszkolną z boiskami, salami gimna-
stycznymi i basenem. Posiada nowoczesne ośrod-
ki zdrowia. Uzupełniona i zmodernizowana zo-
stała sieć wodociągowa, poprawiono infra-
strukturę drogową i oświetlenie ulic. Urucho-
miony został system zbiórki odpadów i rozpoczęty 
proces kanalizacji i oczyszczania ścieków.
Gmina pięknieje, poprawiła się estetyka wyglądu 
wsi, budynków, posesji. Wyrosło wiele sklepów 
pełnych towarów, lokali gastronomicznych, 
a szyldy firm przyciągają klientów. Warunki do ich 
powstania stworzył samorząd.  
Stale rośnie również świadomość pracowników 
samorządowych i radnych, że pełnią służebną rolę 
wobec mieszkańców, rośnie również społe-
czeństwo obywatelskie świadome swej roli i praw.    

    Myślę, że bilans 20 lat samorządu w gminie 
Gierałtowice wypada pozytywnie. To dorobek 
i zasługa wszystkich mieszkańców, organizacji 
wiejskich, szkół i przedszkoli. Wszyscy ponoszą 
odpowiedzialność za wspólnotę, którą tworzą 
w ramach gminy. Należy dbać o tę wspólnotę 
i aktywnie angażować się w jej rozwój.          
                                                                              

swoje

.

.

.

Marian Sadecki
radny powiatu gliwickiego

    Doskonałą wiedzą na temat bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym oraz znajomością zaga-
dnień związanych z unijnymi dopłatami do pol-
skiego rolnictwa wykazali się uczestnicy kon-
kursu „Pamiętaj pracuj bezpiecznie”. Finał tych 
zmagań dla gimnazjalistów odbył się 21 maja 

w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. 

    W finale konkursu udział wzięło 26 uczniów 
z dziewięciu gimnazjów z terenu powiatu gliwic-
kiego - byli to zwycięzcy eliminacji gminnych 
i szkolnych. Mieli za zadanie rozwiązać test z za-
kresu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych rolników 
i znajomości zagadnień związanych z działal-
nością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Śląskiej Izby Rolniczej. Test 
składał się z 40 pytań, na które trzeba było odpo-
wiedzieć w 25 minut. A nie były one łatwe. 
Uczestnicy musieli np. wiedzieć, co stanowi 
podstawową ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym (są to reduktory fazowe), czy 15-
letni chłopiec może kierować ciągnikiem 
rolniczym (tak - ale pod opieką osoby dorosłej) 
oraz kim są członkowie Izby Rolniczej (osoby 
prawne, nie będące podatnikami podatku 
rolnego). 
    I miejsce zajęła Sylwia Szulc z Gimnazjum 
w Gierałtowicach, II - Grzegorz Grodoń (Gim-
nazjum w Przyszowicach), III - Rafał Sznura 
(Gimnazjum w Toszku), IV - Sabina Tkaczuk 
(Gimnazjum w Przyszowicach), a V - Marek 
Tim (Gimnazjum w Rudzińcu). W kategorii 
drużynowej I m. zajęło Gimnazjum w Przy-
szowicach, II lokatę zajęło Gimnazjum w Ru-
dzińcu, a III - Gimnazjum w Toszku. Zwycięzcy 
odebrali szereg cennych nagród, wśród których 
były m.in. kamera cyfrowa, rower i sprzęt Hi Fi.     

    Doskonałej znajomości konkursowych za-
gadnień gratulowali im m.in. Irena Łaba - dy-
rektor Oddziału Regionalnego KRUS w Czę-
stochowie, Roman Włodarz - prezes Śląskiej 
Izby Rolniczej w Katowicach, Andrzej Frejno - 
kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Py-
skowicach, Tadeusz Mamok - przewodniczący 
Rady Powiatu Gliwickiego oraz Michał 
Nieszporek - starosta gliwicki.
Konkurs zorganizowany został przez Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach, Okręgowy Inspektorat 
PIP w Katowicach, Oddział Regionalny KRUS 
w Częstochowie, Śląski Oddział Regionalny 
ARiMR w Częstochowie i Śląską Izbę Rolniczą 
w Katowicach. Nagrody ufundowali jego orga-
nizatorzy oraz sponsorzy - Gospodarstwo Rolne 
Jolanty i Marka Błaszczyk, Agromas Sp. z o. o. 
z Sierakowic, Danish Forming Consultants 
Sp. z o. o. z Rzeczyc oraz gliwicki oddział Banku 
Gospodarki Żywnościowej. 

Sukces gimnazjalistów z Gierałtowic 
i Przyszowic.

/Tekst: Serwis Internetowy Powiatu Gliwickiego/

    Starostwo Powiatowe w Gliwicach orga-
nizuje szkolenie dla rolników dotyczące dzia-
łania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”.
    Jest to jedno z działań objętych Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W jego ramach możliwe jest uzyskanie przez 
rolnika (lub jego domownika) pomocy finansowej 
na podjęcie lub rozwijanie działalności w nastę-
pującym zakresie: usług dla gospodarstw rolnych

lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży 
hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodziel-
nictwa; robót i usług budowlanych oraz insta-
lacyjnych; usług turystycznych oraz związanych 
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług 
transportowych; usług komunalnych; prze-
twórstwa produktów rolnych lub jadalnych 
produktów leśnych; magazynowania lub przecho-
wywania towarów; wytwarzania produktów ener-
getycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa

lub usług informatycznych.
    Szkolenie odbędzie się 22 lipca o godz. 10.00 
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach. Prelegentami będą przedstawiciele Biura 
Powiatowego w Pyskowicach Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiato-
wego Zespołu Doradców Rolniczych w Gli-
wicach.

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/



11

Henryk Kochanecki i Norbert Bismor

    Przegląd obchodził mały jubileusz. Było to już 
dziesiąte spotkanie z teatrem, a trzecie w plenerach 
chudowskiego zamku. Trudno wymarzyć sobie 
lepszą scenografię. Stare mury, zamkowa wieża 
i kameralny dziedziniec zachęcają do wygodnego 
usadowienia się i podziwiania młodych artystów. 
Należy jedynie żałować, że w imprezie nie ucze-
stniczyło więcej szkolnych teatrów. Jednak te, 
które wystąpiły, dostarczyły sporo emocji i pozy-
tywnych wrażeń. 
    21 czerwca chudowska publiczność miała oka-
zję obejrzeć trzy spektakle. Uczniowie ze SP 
w Chudowie zaprezentowali się w etiudzie te-
atralnej do wierszy dla dzieci „Oj, strach!”. 
Spektakl przygotowała Joanna Herok. 
Duże wrażenie zrobiła również pantomima 
„Dobro zwycięża”, przygotowana przez Justynę 
Podbielską-Smolorz. Wystąpili w niej uczniowie 
ze SP w Ornontowicach. 
Na deser była klasyka. Teatr szkolny z Gimnazjum 
nr 3 w Przyszowicach wystawił „Śluby panień-
skie” A. Fredry. Spektakl wyreżyserowała Aneta 
Marek.
    Wszystkie występy nagrodzono gorącymi bra-
wami. Zespoły otrzymały również drobne upo-

minki wręczone przez Barbarę Mansfeld - 
przedstawicielkę UG w Gierałtowicach. 
Organizatorem tej ciekawej i potrzebnej impre-
zy jest Joanna Herok - nauczycielka SP w Chu-
dowie, a zarazem opiekunka kółka teatralnego. 
Przy organizacji przeglądu pomagali: Stefania 
Michalska - dyrektor SP w Chudowie, Fundacja 
„Zamek Chudów” oraz Stowarzyszenie 
„Castellum”. 

Dobiegł końca projekt „Artystyczne Spotkania na 
Zamku - śladami pisarza dworskiego Piotra Tu-
zinka” prowadzony przez SP im. W. Budryka 
w Chudowie. Jego realizacja możliwa była dzięki 
grantowi (4000 zł) jaki szkoła otrzymała z pro-
gramu „Działaj Lokalnie”. 
    Podsumowanie projektu odbyło się 21 czerwca 
w oberży „Pod św. Jerzym” w Chudowie. Przygo-
towała je Karina Karcz - pomysłodawczyni pro-
jektu. Zaproszeni goście mogli obejrzeć wyroby 
z ceramiki wykonane przez uczniów szkoły w ra-
mach warsztatów ceramicznych oraz obrazy ma-
lowane na płótnie. Podziwiano również układy 
taneczne z minionych epok, które odtworzyły 
(ubrane w historyczne kostiumy) uczennice kl.V 
i VI. Dzieci zagrały również na instrumentach 
(flety proste)  melodie z czasów, kiedy na zamku 

mieszkał pisarz dworski Piotr Tuzinek. Te inte-
resujące dokonania uczniów z Chudowa, możliwe 
były właśnie dzięki realizowanemu programowi.
- Nasze najważniejsze działania skupiły się wokół 
stworzenia zespołów dzieci: tanecznego, muzy-
cznego i plastycznego, które miałyby możliwość 
pokazania strojów i zaprezentowania muzyki 
i tańca z minionych epok - podkreślają realizatorzy 
projektu. - Zaplanowane działania udały się. 
Zaktywizowały dzieci i w ciekawy sposób wypeł-
niły ich wolny czas - dodają.   
    Uroczystość podsumowującą projekt zaszczy-
cili swoją obecnością m.in.: ks. proboszcz Janusz 
Kwapiszewski, radny Wiesław Paszek oraz kie-
rownik Referatu Edukacji i Zdrowia UG Barbara 
Mansfeld.    

Tekst i foto: J.M.

J.M.

J.M.

   Świetnie rozwija się talent recytatorski 
Wiktorii Mól. Uczennica Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach zajęła III miejsce w X Wo-
jewódzkim Konkursie Recytatorskim Mło-
dzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
w Rybniku.

   To naprawdę duży sukces. Swój udział ma 
w nim również Gabriela Więcko - nauczycielka 
języka polskiego w gierałtowickim gimnazjum, 
która pomaga Wiktorii w przygotowaniach do 
konkursów. 
    W Rybniku Wiktoria zaprezentowała wiersz 
Adama Asnyka „Bławatek” oraz fragment 
„Balladyny“ Juliusza Słowackiego. 
Występy uczestników oceniało jury w składzie: 
Izabela Karwot, Jadwiga Demczuk-Bronowska 
oraz Mateusz Banaszkiewicz.

Recytuje 
po mistrzowsku

Monika Nitsze

   W dniach 15-16 czerwca Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gierałtowicach zaprosiło swoje 
członkinie do udziału w kursie florystycznym, 
który poprowadziła Pani Blaszczyk z Rudna. 
    Zajęcia nie polegały jednak na zwyczajnym 
układaniu bukietów z kwiatów ciętych. Zamiast 
nich, była do tego potrzebna bibuła, nożyczki, 
kilka drucików i trochę wyobraźni oraz artysty-
cznego zacięcia. Okazało się, że te proste prze-
dmioty dają nam możliwość stworzenia prawie 
każdego kwiatu, co można było zaobserwować 
wśród gotowych prac uczestniczek kursu. Róże,

maki, chabry czy zwykłe stokrotki zachwycały 
swoją urodą niemal tak samo jak ich żywe 
odpowiedniki.  

foto: Beata Nitsze

Majowe Święto Bibliotekarzy, Bibliotek i Książki 
przebiegało w tym roku pod hasłem „BIBLIO-
TEKA - słowa, dźwięki, obrazy”. Tradycyjnie 
w tym okresie Biblioteki Publiczne Gminy Gierał-
towice gościły u siebie dzieci i młodzież, na 
różnych spotkaniach popularyzujących czytel-
nictwo. 
    W tym roku zorganizowaliśmy też uroczystą 
konferencję, na której mieliśmy zaszczyt gościć 
p. Wójta oraz delegację studentów z Rosji, Ukra-
iny i Białorusi. Naszym gościom przybliżyliśmy 
działalność gminy Gierałtowice poprzez prezen-
tację, którą przedstawił p. Wójt oraz działalność 

naszych placówek przez ostatni rok pracy również 
w formie prezentacji. 
W drugiej części spotkania poznaliśmy Rosję, 
Ukrainę i Białoruś na podstawie prezentacji 
naszych gości. Była to bardzo ciekawa część 
naszego spotkania. Na zakończenie wizyty był 
występ zespołu bębniarzy z Gliwic, był również 
pokaz tańców regionalnych i prezentacja 
ludowych pieśni przygotowany przez niezwykle 
utalentowaną młodzież. Wierzymy, że to miłe spo-
tkanie pozostanie na długo w pamięci wszystkich 
uczestników.

Lidia Pietrowska

    Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gie-
rałtowicach aktywnie uczestniczą w promocji 
gminy. 
15 maja nad jeziorem Dzierżno w trakcie „Tury-
stycznego biwaku z powiatowym mamutem” 
obsługiwały stoisko gminy Gierałtowice. Wy-
różniały je piękne stroje ludowe, które zwracały 
uwagę uczestników imprezy. Na stoisku do-
stępne były m.in.: materiały promocyjne gminy 
oraz wyroby rękodzieła artystycznego.
Podobnie było w Pucku - stolicy nadmorskiego 
powiatu, zaprzyjaźnionego z powiatem gli-
wickim. W dniach 25-27 czerwca odbył się tam 
XII Ogólnoświatowy Zlot Kaszubów. Na tej 
dużej imprezie członkinie Koła Gospodyń repre-
zentowały zarówno powiat gliwicki jak i gminę 
Gierałtowice. Więcej na ten temat w następnym 
wydaniu „WIEŚCI”.          
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    Na boisku Gwiazdy Chudów w dniu 12 czerwca 
odbył się III turniej oldbojów im. Piotra Kanclerza. 
Przypomnijmy, że patron turnieju był kierowni-
kiem reprezentacji Polski w czasie kiedy trenerem 
był między innymi Henryk Apostel, jak również 
był dobrym znajomym naszego trenera Henryka 
Bałuszyńskiego.                
 W turnieju uczestniczyły cztery drużyny: 
tradycyjnie Górnik Zabrze w składzie z weteranem 
Stanisławem Oślizło oraz Tomaszem Wałdochem.
Druga drużyna to reprezentacja Śląskich Dzienni-
karzy, których wspierali Mariusz Śrutwa i Adam 
Krygier. Trzecią drużyną byli Czesi z miejsco-
wości Horni Lomna koło Jablonkowa. Zestaw 
uzupełnili oldboje chudowskiego klubu.        
W turnieju zwyciężyli Dziennikarze wygrywając 
wszystkie mecze, drugie miejsce zajęli oldboje 
Gwiazdy Chudów, trzecie Górnik Zabrze, a na

ńcu stawki uplasowali się Czesi.               
Zostały również wręczone nagrody indywidualne. 
Jedną z nich (dla najlepszego piłkarza turnieju) 
otrzymał były zawodnik Ruchu Chorzów Mariusz 
Śrutwa.                    
Mecze sędziowała trójka sędziowska z Podokręgu             

.

.

.

.

.

 
ko

Zabrze: Krystyna Połap jako sędzia główna oraz 
Marta Skoludek i Robert Skoludek  jako asystenci.
Nagrody wręczał wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel w asyście wiceprezesa klubu 
Mateusza Papkali.                        
Dziękujemy wszystkim sponsorom i wolontariu-
szom, którzy pomogli w organizacji tej imprezy.
Turniej rozegrano po raz trzeci i już dziś zapra-
szamy na następną edycję za rok.              

.

.
Adam Honysz

im. Jerzego Bursy

Zarząd LKS Jedność 32 Przyszowice był gospo-
darzem XXIV edycji Turnieju Piłki Nożnej 
Trampkarzy poświęconego pamięci Jerzego 
Bursy - miejscowego działacza sportowego. 
    W turnieju wzięły udział 7 osobowe zespoły z te-
renu gminy Gierałtowice (nie zgłosiła się drużyna 
LKS Gwiazda Chudów) .  
Grano systemem - „każdy z każdym”. Najlepszą 
okazała się drużyna trampkarzy z LKS 35 Gierał-
towice, która wygrała z Paniówkami 3:2, drugim 
zespołem Przyszowic 6:0 i zremisowała z pier-
wszą reprezentacją LKS Jedność Przyszowice 2:2. 
Za najlepszego piłkarza turnieju uznany został 
Szymon Szulc z Gierałtowic. Najlepszym bram-
karzem okazał się Kamil Smołka (Przyszowice), 
na miano „Króla strzelców” zapracował sobie 
Paweł Brosz z Paniówek, strzelając 6 bramek. 
Honorowymi gośćmi turnieju byli synowie śp. 
Jerzego Bursy - Józef i Marek oraz wnuk Michał. 
Zespoły i wyróżnieni piłkarze otrzymali: puchary, 
dyplomy, piłki i słodycze. Zawodnikom gratulo-
wali m.in.: Marian Szołtysek - przewodniczący 
RG Z LZS Gierałtowice i znany działacz sportowy 
Jan Smieszek. /Info: Jan Smieszek/

M Pkt. B

    Atmosfera sportowego święta towarzyszyła 
zawodom pływackim o „Puchar wójta gminy 
Gierałtowice”. Impreza odbyła się 23 czerwca 
na basenie GKP Wodnik w Paniówkach. 
Zawody miały rangę mistrzostw gminy szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.
    Liczba startujących była imponująca. W sporto-
we szranki stanęło 190 zawodników! Najliczniej 
reprezentowane były gminne szkoły podstawowe - 
155 pływaków. Z gimnazjów startowało 45 zawo-
dników. 
Pływano różnymi stylami na dystansach 25 m 
i 50 m. Na zakończenie zawodów, każda szkoła 
wystawiła sztafetę pływacką na dystansie 4 x 50 m 
stylem dowolnym.
    Mistrzostwa miały swoich bohaterów. Należeli 
do nich multimedaliści, którzy zdobyli po kilka 
(często złotych) krążków. - Medale trudniej było 
zdobyć pływakom ze szkół podstawowych, gdzie 
była większa konkurencja - podkreślają organi-
zatorzy. 
    W grupie szkół podstawowych indywidualnie 
brylowała Katarzyna Durczyńska ze SP w Gie-
rałtowicach - zdobywczyni 3 złotych medali.
Dwa złote zdobył Adam Korczyna, również ze SP 
w Gierałtowicach. 1 złoty i 2 srebrne wywalczyła 
Angelika Warych ze SP w Paniówkach. 
Po jednym medalu z każdego koloru otrzymała 
Monika Skrobol ze SP w Przyszowicach.
W sztafetach (open) 4x50m st. dowolnym bezkon-
kurencyjni okazali się uczniowie SP w Paniów-
kach, wygrywając zawody w kategorii dziewcząt 
i chłopców.
    W grupie gimnazjalistów po 4 złote medale zdo-
byli: Aleksandra Płowiec z Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach i Bratosz Zyzik z Gimnazjum 
nr 3 w Przyszowicach.
Sztafetę 4x50 m st. dowolnym dziewcząt wygrała 
reprezentacja Gimnazjum z Gierałtowic. W tej 
samej konkurencji wśród chłopców złoto zdobyli 
pływacy z Gimazjum nr 3 w Przyszowicach.
    Łącznie na zawodach rozdano 125 medali. 
Najlepsi zawodnicy i szkoły otrzymali puchary 
wójta gminy. W ceremonii dekoracji uczestniczyli:
wójt Joachim Bargiel, kier. Referatu Edukacji 
i Zdrowia UG Barbara Mansfeld oraz przedsta-
wiciele organizatorów; Przemysław Dejneka - 

1.  LKS 35 Gierałtowice                          3       7     11-4
2.  LKS Tempo Paniówki                         3       6     13-6
3.  LKS Jedność 32 Przyszowice            3       4     10-7
4.  LKS Jedność 32 II Przyszowice         3       0      0-17

dyrektor „Wodnika” i Alicja Stachura.
Zawody współorganizował UG Gierałtowice.
    Cieszy nie tylko fakt, że młodzież garnie 
się do pływania, ale również to, że w gminie 
ma do tego świetne warunki.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk



Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

 7. Wilki Wilcza                           30    46     67:56.

  6. Ruch Kozłów                          30    48     65:66

  1. Zaborze Zabrze                     30    65     82:35.

  12. Młodość Rudno                      30     34     46:60

  13. Gazobudowa II Zabrze           30    32     46:69

  4. Orzeł Stanica                         30    56     72:49

  9. Zamkowiec Toszek                 30    37     41:40

  11. Sokół Łany Wielkie                 30    37     42:70

 16. Naprzód Żernica                     30        25     47:81

15. Piast Pawłów (Zabrze)           30     26      30:71

5. Czarni Pyskowice                   30    52     55:48

10. Społem Zabrze                     30     37     53:53.

8. Sośnica Gliwice                      30    42    54:61.

3. KS 94 Rachowice                   30    56     82:40

   2. Gwiazda Chudów                 30    61     85:48

Sezon - 2009/2010

14. LKS 35 Gierałtowice              30      31     50:70

Tabela końcowa

 11. Gwarek Zabrze                       30    33      31:62

  3. Walka Makoszowy Zabrze      30    58      72:40

4. Szombierki Bytom                   30    55      60:38

M.     Pkt.       Bramki

16. Jedność 32 Przyszowice 3     20      32:73      0

8. Fortuna Gliwice                       30    43      50:44

15. KS Strzybnica (T. Góry)          30    25      24:62

 13. Orzeł Miedary                         30    32      42:63

9.Tempo Paniówki                      30    42      49:41.

Sezon - 2009/2010

  2. Ruch II Radzionków                30    58      65:28

  14. Orzeł Nakło Śląskie                30    29      49:52

12. Tęcza Wielowieś                    30    32      42:57

10. MOSiR Sparta Zabrze             30    34      40:55

  7. Urania Ruda Śląska                30    47      54:48

  5. Gazobudowa Zabrze              30    51      48:37

6. Silesia Miechowice (Bytom)   30    48      38:40

  1. Carbo Gliwice                         30    69      75:31
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Oddzwonimy do Ciebie!

Potrzebujesz gotówki?Potrzebujesz gotówki?
Wyślij SMS 

pod nr tel. 661 303 719
Wyślij SMS 

pod nr tel. 661 303 719
i podaj swoje imięi podaj swoje imię

lek. med. Helena Kowalik

GABINET: 
Knurów, ul. Batorego 1

tel. 506 544 406

Klasa Okręgowa - Grupa Katowice IV Klasa A - Grupa Zabrze

Tabela końcowa

26 czerwca w Klasie Okręgowej, a 27. w Klasie „A” rozegrano ostatnie kolejki 
spotkań w sezonie ligowym 2009/2010.  

    Spośród drużyn z terenu gminy Gierałtowice do 
udanych mogą zaliczyć miniony sezon jedynie 
piłkarze Gwiazdy Chudów. Samodzielne 2 miej-
sce w tabeli to duży sukces. Zawodnicy strzelili 85 
bramek i w tej statystyce nie mieli sobie równych. 
Sezon zakończyli zwycięstwem na wyjeździe 2:1 
nad 3. w tabeli klubem z Rachowic. Gratulacje! 
Szkody tylko, że Związek Piłki Nożnej awansem 
premiuje jedną drużynę. 
Mniej powodów do zadowolenia ma z pewnością 
drużyna Jedności 32 Przyszowice, której nie udało 
się utrzymać w rozgrywkach Klasy Okręgowej.     

Grające w tej samej grupie Tempo Paniówki zajęło 
miejsce w środku tabeli i wszystko wskazuje na to, 
że w przyszłym sezonie będzie to jedyna drużyna 
reprezentująca gminę na tym szczeblu rozgrywek.  
Ostatnia z naszych drużyn - LKS 35 Gierałtowice 
do końca musiała bronić się przed spadkiem. 
W ostatniej kolejce gierałtowiczanie pokonali na 
wyjeździe silny zespół Orła Stanica, co tylko po-
twierdziło, że w końcówce sezonu dyspozycja dru-
żyny była znacznie wyższa niż miejsce w ligowej 
tabeli.      

J. Miszczyk

LKS Gwiazda Chudów po wygranym 2:1 meczu 30 kolejki w Rachowicach.

Gimnazjada 2010
    Ponad 250 zawodników wystartowało w Gim-
nazjadzie 2010. Zawody odbyły się 28 maja. 
W tym roku organizatorem tej powiatowej impre-
zy sportowej było Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wielowsi.
Wzięło w niej udział 12 drużyn, reprezentujących 
gimnazja w Gierałtowicach, Knurowie, Paniów-
kach, Przyszowicach, Pyskowicach, Sośnicowi-
cach, Rudzińcu, Toszku i Wielowsi. 
Imprezę otworzył Waldemar Dombek, członek 
Zarządu Powiatu Gliwickiego. Przypomniał, że 
Gimnazjada odbywa się od 2000 roku (za każdym 
razem w innej gminie), a jej celem jest integro-
wanie gimnazjalistów z terenu powiatu wokół 
wspólnej zabawy przez sport. 
Podczas zawodów rywalizowano w siedmiu kon-
kurencjach. 
Wyniki poszczególnych konkurencji z udziałem 
drużyn z gminy Gierałtowice. :
Wyciskanie sztangi leżąc chłopców :
I m. Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach
II m. Miejskie Gimnazjum Nr 3 w Knurowie
III m. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi
Wywijadło :
I m. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi
II m. Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach
III m. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Knu-
rowie
Rzut piłką lekarską dziewcząt :
I m. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi
II m. Miejskie Gimnazjum Nr 3 w Knurowie
III m.Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach
Skakanka :
I m. Gimnazjum Nr 2 w Paniówkach
II m. Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach
III m. Gimnazjum Nr 3 w Knurowie

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I m. Miejskie Gimnazjum Nr 3 w Knurowie 
- 62 pkt
II m.  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi 
- 61 pkt
III m. Zespół Szkół w Rudzińcu i Gimnazjum 
Nr 1 w Gierałtowicach - po 57 pkt.
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   Turniej rozegrano systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund, 
tempem po 15 minut na partię 
dla zawodnika. Impreza zgroma-
dziła 39 uczestników ze Śląska i Małopolski, 
w tym dwóch zawodników z tytułem kandydata 
na mistrza i 12 z międzynarodowym rankingiem 
ELO. W turnieju grało 6 kobiet. Wszyscy zawo-
dnicy bez względu na wiek grali w jednym tur-
nieju, przy czym nagrodzono także najlepszych 
juniorów do lat 16 i 10.

   W klasyfikacji generalnej zwyciężył Daniel 
Sadzikowski z klubu UKS SP8 Chrzanów (8 pun-
któw z 9 partii), drugie miejsce zajął Tomasz 
Semik - TMS Roszada Gliwice 7,5 p., trzeci był 
Nikołaj Osipow - Rosja 7 p.
W kategorii do lat 16 najlepszy był zwycięzca 
turnieju Daniel Sadzikowski, drugie miejsce zajął 
Marcin Rosicki (JKSz MCKiS Jaworzno), 
a trzeci był Piotr Mucha (PSSz Pszczyna). Naj-
lepszy z mieszkańców naszej gminy Jakub Wia-
terek (UKS Pałac Młodzieży Katowice) zajął 4 
miejsce w tej kategorii wiekowej.
Wśród najmłodszych do lat 10 dominowały dzie-
wczęta. Pierwsze miejsce zajęła Honorata Ku-
charska (UKS SP8 Chrzanów), drugie Dominika 
Gredka (ChTS Chorzów) a trzecie Szymon Czer-
wiński (Pionier Jastrzębie Zdrój).
W turnieju dzielnie walczyli najmłodsi mie-
szkańcy naszej gminy, którzy, poza doświadczo-
nym Kubą Wiaterkiem, stawiają pierwsze kroki 
w szachowych zmaganiach. W przyszowickich za-
wodach zagrali: Klaudia Wagner i Michał Szen-
dzielarz z Gierałtowic, oraz Mikołaj Lewandowski 
i Szymon Konacki z Paniówek.
Nagrody wręczał Paweł Rosicki - dyrektor GOK 
w Gierałtowicach. Nad regulaminowym przebie-
giem zawodów czuwał Alfred Maślanka - sędzia 
klasy państwowej. 

    Pierwszy organizowany przez 
GOK turniej należy uznać za uda-
ny zarówno pod względem orga-
nizacyjnym jak i sportowym.    

Doskonałe warunki do gry na stołówce przyszo-
wickiej szkoły, miła atmosfera i łagodzące emocje 
pyszne pączki jakimi częstowani byli szachiści 
sprawiły, że goście wyjeżdżali zadowoleni, pyta-
jąc kiedy będzie następny turniej. 
Gminny Ośrodek Kultury planuje w tym roku 
jeszcze jedną imprezę szachową. Mamy nadzieję,

 .

że przyjedzie na nią jeszcze większe grono miło-
śników królewskiej gry. Chociaż 39 uczestników 
to całkiem pokaźna liczba jak na turniej nie mający 
żadnej tradycji trzeba mieć na uwadze, że zawody 
rozegrano w cieniu naszych narodowych tragedii. 
Wielu zawodników zgłaszających wcześniej chęć 
wzięcia udziału w turnieju nie pojawiło się z po-
wodu powodzi. W tym samym dniu rozgrywano 
także kilka zaległych meczów ligowych odwo-
łanych wcześniej z powodu Tragedii Smoleńskiej, 
co uniemożliwiło grę zawodnikom z niektórych 
śląskich klubów.

    22 maja w przyszowickiej szkole podstawowej rozegrany został turniej sza-
chowy „Przyszowicka Wiosna 2010”. Organizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

Foto: J.M.

/pro/

    W dniach od 18 do 22 czerwca br. w Zabrzu    
rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa  
Śląska Juniorów w Szachach. W zawodach udział   
wzięło 317 młodych adeptów królewskiej gry    
z terenu całego województwa. Wśród nich dwój-
ka szachistów z Gierałtowic - Paulina Neuman 
i Jakub Wiaterek. Wprawdzie na podium mis-
trzostw nie stanęło żadne z nich, jednak wyniki 
(7 miejsce Jakuba i 8 miejsce Pauliny), które

.

.

.

.

osiągnęli, dały im przepustkę do startu w zawo-
dach strefowych (półfinały Mistrzostw Polski). 
Warto przypomnieć, że najlepsi obecnie szachiści              
gminy są uczniami SP im. Gustawa Morcinka 
w Gierałtowicach.
   Mistrzostwa zorganizował Śląski Związek Sza-
chowy. Patronat honorowy nad imprezą sprawo-
wała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, 
natomiast patronat medialny  TVP 3. 

 

/J.M./

    1 czerwca w Szkole Podstawowej im. Ka-
rola Miarki w Przyszowicach odbył się 
„Dzień Sportu”. Aktywnie uczestniczyli 
w nim uczniowie klas IV - VI, prezentując 
swe umiejętności taneczne oraz sportowe.   

  Już od kilku lat w Szkole Podstawowej 
im. Karola Miarki w Przyszowicach, odbywa się 
Dzień Sportu we współpracy z klubem spor-
towym LKS Jedność 32 Przyszowice. Tradycję 
kontynuowano również w tym roku. 
W ramach „Dnia Sportu” zorganizowano turniej 
piłki nożnej dla chłopców. Dla dziewcząt: kon-
kurs układów tanecznych oraz turniej piłki 
koszykowej. Wszyscy uczestnicy zabaw w 100% 
przestrzegali zasad czystej gry. W konkursie 
tanecznym, jury w składzie: Jolanta Nowak-
Obczyńska, Aneta Nowak, Agnieszka Konopka, 
najbardziej doceniło układ przedstawicielek 
klasy VI b. W zwycięskim zespole tańczyły: Iza-
bella Kubica, Martyna Walus, Kamila Plaza oraz 
Anna Paśdzior.                               
W Turnieju Piłki Nożnej chłopców, najlepszą 
drużyną okazali się być piłkarze z klasy VI a, 
wskładzie: Robert Gawlik, Mateusz Kruszyna, 
Michał Moś, Wojciech Moś, Kamil Smołka. 
Sędzią turnieju był Mateusz Labusek. W kolejnej 
konkurencji - Piłce Koszykowej w kategorii klas 
młodszych pierwsze miejsce zajęła klasa IV a, 
w składzie: Wiktoria Korzeniowska, Patrycja 
Koszmider, Agnieszka Dziatkiewicz, Weronika 
Zachaj, Agata Białecka, Silke Andra. W grupie 
starszej kl.V-VI pierwsze miejsce zajęła klasa V 
w składzie: Julia Rejdych, Kamila Widuch, 
Dominika Kobusińska, Michalina Wilczek, 
Ewelina Lesznar, Weronika Filus, Elżbieta 
Rusin. Nad prawidłowym przebiegiem gry 
czuwała Alicja Stachura. „Dzień Sportu” orga-
nizowany co roku z okazji Dnia Dziecka za-
kończyło rozdanie dyplomów oraz słodkich upo-
minków ufundowanych przez SU Malinka.   
Prezes klubu sportowego LKS Jedność 32 Przy-
szowice Marian Szołtysek ufundował i przekazał 
sprzęt sportowy, który będzie pomagał rozwijać 
sprawność uczniów szkoły.             

.
.

.

.

.

Piłka Nożna
1. m. kl. VI a
2. m. kl. VI b 
3. m. kl. V
Piłka Koszykowa
Grupa młodsza - kl. IV
1. m. kl. IV a, 2. m. kl. IV b
Grupa starsza Kl. V - VI
1. m. kl. V, 2. m. kl. VI b, 3. m. kl. VI a
Konkurs Układów Tanecznych
1. m. kl. VI b, 2. m. kl. IV a, 3. m. kl. V

Wyniki rozgrywek:

/SP w Przyszowicach/
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informator

Nagrody za rozwiązanie wykreślanki z nr 40 „WIEŚCI” otrzymują: Teresa Ral z Ornon-
towic, Róża Hanslik z Chudowa i Joachim Owczarek 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 10 sierpnia 2010 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

W dniach 3-6 czerwca drużyna piłkarzy Gwiazdy Chudów wybrała się z wizytą do niemiec-
kiego klubu FC 1910 NIEDERLINXWEILER z okazji obchodów uświetniających 100 - lecie 
jego istnienia.

    W trakcie wizyty drużyna zwiedziła między innymi stadion 
FC KAISERSLAUTERN i zaplecze treningowe tego klubu.
Rozegraliśmy również w ramach obchodów 100-lecia, mecz 
towarzyski. Spotkanie poprzedziła wspaniała oprawa. Skocz-
kowie spadochronowi lądowali na płytę boiska z flagami 
klubu, narodowymi i sponsora. Przed meczem odegrano 
hymny państwowe, a następnie w głównych rolach wystąpili 
piłkarze obydwu klubów. Nasza drużyna pokonała w tym me- 

czu gospodarzy 5:3. Bramki zdobywali: Steuer - 2, Pindur, 
Gabor i Rakowski po jednej. 
Przez wszystkie dni pobytu byliśmy bardzo życzliwie podej-
mowani  przez gospodarzy i prezesa klubu Josefa Wolczyka. 
Pragniemy jeszcze raz podziękować  za wspaniałe przyjęcie.

Adam Honysz

Autor: Paweł Madeja



Gmina Gierałtowice została wyróżniona prestiżową nagroda regionalną - Śląskim 
Oskarem 2009. Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 24 maja br. w auli 
im. Kazimierza Lepszego, mieszczącej się w budynku rektoratu Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. 

    Zgodnie z dewizą - „To, co na Śląsku naj-
lepsze i to co dla Śląska najlepsze” - kapituła 
nagrody od 2001 roku honoruje nią osoby, insty-
tucje, przedsiębiorstwa, a także samorządy, które 
tworzą na Śląsku nową jakość, przyczyniają 
się do jego rozwoju, swoimi sukcesami promują 
Śląsk w kraju i poza jego granicami. 
Inicjatorami i realizatorami przedsięwzięcia są: 
wydawnictwo „Goniec Górnośląski” i Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach. Kapituła nagrody pod 
przewodnictwem profesora Janusza Janeczka, 
jest gwarantem trafnego wyboru osobowości, 
firm, samorządów spośród wszystkich nomino-
wanych.   

    Oskar dla gminy Gierałtowice, to potwierdze-
nie, że jej dotychczasowe dokonania (m.in. in-
westycyjne) są na Śląsku zauważane i doceniane.
Nagrodę w imieniu gminy odebrał wójt Joachim 
Bargiel. W delegacji uczestniczyli również: prze-
wodniczący RG Piotr Szołtysek, radni: Roman 
Włodarz i Artur Tomiczek, przedstawicielka UG 
Barbara Mansfeld, a także sołtysi: Gierałtowic - 
Gerda Czapelka, Przyszowic - Zygmunt Szoł-
tysek i Chudowa - Józef Posiłek.  
Uroczystość uświetnili swoją obecnością przed-
stawiciele świata polityki i życia publicznego. 
Obecni byli m.in.: wicemarszałek województwa 
Adam Stach, poseł Mirosław Sekuła.
  Wspólnie z gminą Nagrodę Godła Promo-
cyjnego Śląski Oskar 2009 odebrali :  
prof. zw dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski, 
Mirosław Neinert - dyrektor teatru Korez, Woje-
wódzki Fundusz Ochr. Śr. i Gosp. Wodnej w Ka-
towicach, miasto Piekary Śląskie, Hobas System 
Polska sp. z o.o., MPWiK w Mysłowicach, 
KAMSOFT SA, ERA sp. z o.o., Siemianowickie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Chorzowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

   Warto przypomnieć, że w gronie  laureatów 
poprzednich edycji Śląskiego Oskara znajdują 
się tak wybitne osobistości życia publicznego, 
jak: profesor Jerzy Buzek, abp Damian Zimoń, 
Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak czy znako-
mici kompozytorzy - Henryk Mikołaj Górecki 
i Wojciech Kilar. W poprzednich edycjach Oska-
rem uhonorowano również śląskie uczelnie: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademię 
Muzyczną w Katowicach oraz Politechnikę 
Śląską w Gliwicach.  

    Podczas uroczystości nie zabrakło akcentów związanych z gminą. W holu auli panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach zainstalowały stoisko na którym można było nabyć wyroby 
rękodzieła artystycznego, a także materiały promocyjne gminy. Gości częstowano również pysznym 
kołoczem. Znany przyszowicki dyrygent Henryk Mandrysz wraz ze swoją orkiestrą górniczą 
zapewnił natomiast oprawę muzyczną uroczystości. 

Nowo otwarty serwis zaprasza do siedziby 
w Paniówkach, przy ul. Gliwickiej 18 a 
- Obok Stacji Kontroli Pojazdów. 

Gliwice

Mikołów
DK 44 DK 44

Węzeł Sośnica

Wykonujemy naprawy układów: 
 zasilania  wydechowych, 
 zawieszeń  hamulcowych.

Zajmujemy się: 
 regulacją geometrii kół 
 diagnostyką komputerową układów 

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

ul. Gliwicka

Basen „WODNIK”

32 337 46 52 32 790 22 33

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk


