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    W dniu św. Floriana, Waszego 
patrona, składamy Wam drodzy 
strażacy wyrazy szacunku i uznania 
za służbę, trud oraz poświęcenie.
    Życzymy, by służba drugiemu 
człowiekowi była dla Was źródłem 
osobistej satysfakcji i społecznego 
uznania.
    Dziękujemy za codzienną goto-
wość do niesienia pomocy, za zaan-
gażowanie i ofiarność podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Błaszczyk

Wójt Gminy
Gierałtowice

Joachim Bargiel

Święty Jan Paweł II
    27 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, papież Franciszek wyniósł na ołtarze 
Jana Pawła II i Jana XXIII.

    Uroczystą mszę kanonizacyjną odprawiono 
na watykańskim Placu Świętego Piotra. Konce-
lebrowali ją: emerytowany papież Benedykt 
XVI oraz stu kardynałów i około tysiąca bi-
skupów.    

   Akt kanonizacji odbył się po trzykrotnym 
przedstawieniu Franciszkowi prośby o wpi-
sanie obu papieży w poczet świętych. Urzę-
dujący papież przychylił się prośbom, wygła-
szając formułę kanonizacyjną: Na chwałę 
Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia 
katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego 
życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
a także Naszej, po uprzednim dojrzałym na-
myśle, po licznych modlitwach i po wysłuchaniu 
opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy 
i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana 
XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet 
świętych i polecamy, aby odbierali Oni cześć 
jako święci w całym Kościele. W Imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego.
   Wygłoszenie tej formuły było kulmina-
cyjnym punktem nabożeństwa. Od tego mo-
mentu w całym Kościele katolickim obaj ka-
nonizowani papieże są czczeni jako święci. 

Zgromadzeni przyjęli ten fakt owacjami. 
Wg Watykanu we mszy uczestniczyło około 
800 tys. wiernych - część z nich oglądało tran-
smisję mszy na telebimach rozmieszczonych na 
rzymskich placach i ulicach.

Kanonizacja na którą czekały miliony rodaków

Dzień kanonizacji Jana Pawła II 
w gminie Gierałtowice

Gierałtowice - Artyści Teatru Prowincja w spektaku “Santo Subito”

    27 kwietnia w parafiach naszej gminy odbyły 
się koncerty i spektakle uświetniające wynie-
sienie Jana Pawła II na ołtarze.
    O godz. 17.30 w kościele pw. św. Urbana w Pa-
niówkach odbył się dziękczynny koncert 
„Sanctus” dedykowany patronowi miejscowych 
szkół - świętemu Janowi Pawłowi II. Szkolny 
chór złożony z uczniów, nauczycieli i absol-
wentów wyśpiewał Bogu wdzięczność za dar 
kanonizacji Jana Pawła II. Koncert przygoto-
wały: Beata Łakomska i Bożena Benson. 
    O tej samej porze w kościele parafialnym 
w Gierałtowicach trwał spektakl muzyczny 
„Santo Subito” z muzyką Jacka Sroki-Ritau, 
w wykonaniu artystów Teatru Prowincja. Trio 
aniołów, w role wcielili się Sylwia Bocian, 
Martyna Kalus-Cholewa i Dominik Żaczek, 
przedstawiło w nim fragmenty życia Karola Woj-
tyły, a później papieża, widziane z niebiańskiej 
perspektywy.  

/JM/

/JM/
Foto: Grzegorz PilnyPaniówki - Koncert „Sanctus”
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XLI Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Druk: CUD-DRUK 

/Źródło: Biuro RG, opr. J.M./

    Szanowni Czytelnicy miesięcznika „Wieści 
Gminy Gierałtowice”!

    Wywołany do tablicy przez radnych - członków 
Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice 
z przyjemnością podzielę się z Wami kilkoma 
uwagami dotyczącymi problematyki dochodzenia 
naprawienia szkód wyrządzonych ruchem zakła-
du górniczego, które dalej nazywać będę „szko-
dami górniczymi”. Nie jest dla wielu z Was, a być 
może i nikogo tajemnicą, że cały obszar gminy 
Gierałtowice w poszczególnych fragmentach był, 
jest lub też będzie objęty wpływami eksploatacji 
górniczej, a tym samym prawie każdego z mie-
szkańców gminy, mniej lub bardziej, dotyka 
działalność górnicza fedrujących pod jej terenem 
kopalń: KWK Sośnica-Makoszowy, KWK Knu-
rów-Szczygłowice i KWK Budryk. 
    Przechodząc do sedna sprawy, w pierwszym 
rzędzie wspomnieć należy, że właściciel nieru-
chomości nie może sprzeciwić się zagrożeniom 
spowodowanym ruchem zakładu górniczego, 
który jest prowadzony zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, w tym głównie z prze-
pisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze. Oznacza to, że nawet 
wówczas gdy działania przedsiębiorcy górni-
czego związane z wydobywaniem kopalin wy-
rządzają szkodę w nieruchomości, z reguły w po-
staci deformacji terenu i związanego z tym uszko-
dzeniem obiektów budowlanych albo degradacją 
lub dewastacją gruntów rolnych lub leśnych, to jej 
właścicielowi nie przysługuje roszczenie o zanie-
chanie naruszeń i zmuszony jest ten stan rzeczy 
tolerować, oczywiście w sytuacji kiedy eksplo-
atacja kopalin odbywa się zgodnie z posiadaną 
przez przedsiębiorcę koncesją, projektem zago-
spodarowania złoża i zatwierdzonym planem 
ruchu zakładu górniczego. W takim jednak przy-
padku właściciel uprawniony jest do żądania 
naprawienia szkody wyrządzonej mu na sku-
tek prowadzonej eksploatacji górniczej. 

    Stosownie do obowiązującej od 1.01.2012 roku 
nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru 
sposobu naprawienia szkody przez przed-
siębiorcę górniczego czy to przez przywrócenie 
stanu poprzedniego, czy też zapłatę odszko-
dowania. W tym miejscu wskazać należy, że 
prawo wyboru sposobu naprawienia szkody gór-
niczej stanowi istotną nowość w porównaniu do 
poprzedniego stanu prawnego regulowanego Pra-
wem geologicznym i górniczym z 1994 r., zgodnie 
z którym poszkodowany takiego wyboru nie miał, 
gdyż w pierwszej kolejności przedsiębiorca górni-
czy zobowiązany był do naprawienia szkody, 
przez przywrócenie stanu poprzedniego, a zapłata 
odszkodowania była możliwa tylko wówczas, gdy 
przywrócenie stanu poprzedniego nie było mo-
żliwe lub jego koszt rażąco przekraczałby wiel-
kość poniesionej szkody. Nadmienić jednak na-
leży, że przysługujące poszkodowanemu prawo 
wyboru sposobu naprawienia szkody dotyczy 
jedynie szkód powstałych po dniu 31.12.2011 r. 
Szkody wywołane ruchem zakładu górniczego 
powstałe przed 1.01.2012 r. podlegają natomiast 
naprawieniu według przepisów Prawa geologi-
cznego i górniczego z 1994 r., a zatem w tych 
przypadkach naprawa szkody odbywa się w pier-
wszej kolejności przez przywrócenie stanu po-
przedniego, a dopiero wówczas gdyby to było 
niemożliwe lub jego koszt rażąco przekraczałby 
wielkość poniesionej szkody, poszkodowanemu 
przysługuje odszkodowanie.
    Stosownie do art. 151 Prawa geologicznego 
i górniczego, sądowe dochodzenie roszczeń 
o naprawienie szkody górniczej jest możliwe po 
wyczerpaniu postępowania ugodowego. Waru-
nek wyczerpania postępowania ugodowego 
jest przy tym spełniony, jeżeli przedsiębiorca 
górniczy odmówi zawarcia ugody lub jeżeli od 
skierowanego przez poszkodowanego roszcze-
nia wobec przed-

Szkody górnicze
Wypłata odszkodowania? Czy też jak dawniej - naprawa szkody?
Teraz decyduje o tym poszkodowany! 

    4 kwietnia odbył 
się pogrzeb śp. Zbi-
gniewa Pańczyka - 
pierwszego starosty 
gliwickiego, czło-
wieka bardzo zasłu-
żonego dla Ziemi 
Gl iwickie j .  Po-
śmiertnie odzna-
czony został Krzy-
żem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski.

    Zbigniew Pań-
czyk urodził się 
w 1934 r. w Pozna-
niu, ale przez całe 
swoje życie zawodowe oraz lata działalności 
społecznej związany był z naszym regionem. 
Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gli-
wicach. Pracując w Biurze Studiów i Projektów 
Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” za-
łożył tam NSZZ „Solidarność” i został jego 
pierwszym przewodniczącym. Za działalność 
podziemną w 1986 r. został aresztowany. 

    Zbigniew Pańczyk od grudnia 1989 r. do 
sierpnia 1990 r. sprawował funkcję prezydenta 
Gliwic. Pomimo krótkiego okresu pracy na tym 
stanowisku przeszedł do historii jako pierwszy 
niekomunistyczny prezydent miasta w powo-
jennej Polsce.

    W listopadzie 1998 r. Zbigniew Pańczyk został 
wybrany na pierwszego starostę gliwickiego. 
Funkcję tę pełnił przez całą pierwszą kadencję 
powiatowego samorządu, do przejścia na eme-
ryturę w 2002 r. Był zaangażowany w proces 
przemian ustrojowych, które zaowocowały 
m.in.: reaktywowaniem samorządu powiato-
wego po 24 latach nieistnienia. W swojej pracy 
i działalności najpierw  jako kierownik Urzędu 
Rejonowego, a potem starosta gliwicki - ściśle  
współpracował z gminami powiatu. Pod jego 
kierownictwem Zarząd Powiatu budował od 
podstaw struktury starostwa, tworzył schemat 
sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie po-
wiatu oraz rozpoczął prywatyzację podstawowej 
opieki zdrowotnej. W czasie Jego kadencji zapo-
czątkowany został proces tworzenia urzędu przy-
jaznego mieszkańcom powiatu.

    13 listopada 2013 roku otrzymał tytuł Hono-
rowego Obywatela Powiatu Gliwickiego, przy-
znany przez Radę Powiatu Gliwickiego.

    Śp. Zbigniewa Pańczyka pożegnano na mszy 
św. pogrzebowej w gliwickiej Katedrze, koncele-
browanej pod przewodnictwem ks. biskupa Ge-
rarda Kusza. Przybyli na nią m.in.: poseł do 
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, mar-
szałek woj. śląskiego Mirosław Sekuła, wice-
wojewoda Piotr Spyra, władze powiatu ze sta-
rostą Michałem Nieszporkiem i miasta - z pre-
zydentem Zygmuntem Frankiewiczem, radni 
oraz działacze „Solidarności”. Piękny wkład 
Zbigniewa Pańczyka w walkę o wolną i demo-
kratyczną Polskę przypomniał b. premier Jerzy 
Buzek. Pośmiertnie Zbigniew Pańczyk odzna-
czony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski - odznaczenie z rąk wicewoje-
wody Piotra Spyry odebrała córka.   

Pierwszy starosta gliwicki spoczął w Alei Za-
służonych na gliwickim Cmentarzu Centralnym.

Odszedł 
Zbigniew Pańczyk

/R.G. - Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Foto: Romana Gozdek

    Przebiegiem XLI sesji RG kierował Marek 
Błaszczyk - przewodniczący RG. Obradowano 
w budynku ZSP w Przyszowicach.

    W trakcie posiedzenia radni rozpatrzyli i przy-
jęli trzy uchwały w sprawach: A) Przyjęcia 
regulaminu przyznawania i wypłacania stypen-
dium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki 
w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Gierałtowice. B) Udzielenia przez gminę Gie-
rałtowice poręczenia spłaty pożyczki zaciągnię-
tej przez PGK Sp. z o. o. w NFOŚiGW, z prze-
znaczeniem na budowę kanalizacji gminnej. 
C) Przyjęcia „Sprawozdania z realizacji pro-
gramu współpracy gminy Gierałtowice z orga-
nizacjami pozarządowymi na rok 2013”. Jak 

wynika z tego sprawozdania, gmina w 2013 roku 
łącznie przeznaczyła 216 650 zł na wsparcie 
finansowe 34 zadań realizowanych przez orga-
nizacje pozarządowe. Zadania dotyczyły m.in. 
problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii - na ten cel osiem organizacji 
pozarządowych otrzymało 115 600 zł. Na przed-
sięwzięcia związane z kulturą fizyczną i sportem 
z gminnej kasy wyasygnowano 66 000 zł, 
natomiast na zadania związane z kulturą 11 300 
zł. Zlecenie realizacji zadań poszczególnym 
organizacjom odbywało się po przeprowadzeniu 
otwartych konkursów ofert. W sprawozdaniu 
podkreślono, że wszystkie umowy zostały 
zrealizowane i rozliczone.

Dokończenie - strona obok
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/J.M./

KOMUNIKAT

Pieniądze z Synergy Parku
zasilają budżet gminy
    Powstanie gminnej strefy 
przemysłowej Synergy Park 
zaczyna przynosić wymierne 
korzyści - chodzi m.in. o pie-
niądze z podatków od firm, 
które tam działają. Z tego 
tytułu tylko w ubiegłym roku 
do budżetu gminy wpłynęło 
612 871 zł. - W roku przy-
szłym przewidujemy 1% 
wzrost, w kolejnych latach 
dalszy wzrost dochodów podatkowych wraz 
z rozwojem (rozbudową) strefy Synergy Park - 
informuje skarbnik gminy Michał Kafanke.

    Obecnie w gminnej strefie przemysłowej fun-
kcjonują cztery firmy: BIMS Plus - największa w 
Polsce sieć hurtowni instalacyjnych, KSB - świa-
towy potentat w produkcji pomp i armatury prze-
mysłowej, Nexter - dystrybutor z branży farma-
ceutycznej oraz firma Import-Eksport E. Do-
brzyński - dystrybutor armatury sanitarnej. 
 

    Kolejni inwestorzy, AWAX-DIA - z branży 

narzędziowej i ARTECHMET produkujący 
konstrukcje stalowe, wznoszą już swoje obiekty. 
Ta ostatnia przewiduje zakończenie prac budo-
wlanych z końcem sierpnia br.

    Do rozpoczęcia budowy przymierza się dzie-
sięć kolejnych firm, które wykupiły już tereny 
pod swoje inwestycje, wśród nich: SAVPOL - 
czołowy dystrybutor półproduktów dla przemy-
słu spożywczego, Cote Azur Parfum - produ-
cent kosmetyków oraz Eco Trade - producent 
dodatków dla piekarnictwa i gastronomii.

siębiorcy upłynie 30 dni, chyba że poszko-
dowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, 
wyznaczy dłuższy termin. Powyższe oznacza, że 
postępowanie ugodowe w sprawie o naprawę 
szkody górniczej jest obligatoryjne i toczy się po-
między poszkodowanym i przedsiębiorcą gór-
niczym. Tak więc, poszkodowany dochodząc ro-
szczenia o naprawę szkody górniczej powinien 
w pierwszej kolejności wystąpić do kopalni, która 
szkodę spowodowała, z wnioskiem zawierającym 
opis uszkodzeń powstałych w związku z eksplo-
atacją górniczą prowadzoną w rejonie położenia 
nieruchomości, z podaniem rodzaju uszkodzeń 
i ich lokalizacji oraz w miarę możliwości także ich 
rozmiaru, a także żądaniem naprawienia szkody ze 
wskazaniem sposobu w jaki ma to nastąpić, to jest 
przez przywrócenie stanu poprzedniego (np. na-
prawy uszkodzonych obiektów) lub przez zapłatę 
odszkodowania. Ponadto, w celu sprawnego prze-
biegu postępowania ugodowego, skierowany do 
kopalni wniosek powinien zawierać wskazanie 
tytułu prawnego poszkodowanego do nierucho-
mości, w której szkoda górnicza wystąpiła, a także 
przedstawienie pełnomocnictwa udzielonego 
wnioskodawcy do reprezentowania poszkodowa-
nego, jeżeli zgłaszającym roszczenie o napra-
wienie szkody nie jest sam poszkodowany.
    W trakcie przepisanego 30-dniowego terminu 
na zawarcie ugody kopalnia powinna ustosunko-     
wać się do zgłoszonego roszczenia o naprawę 
szkody, co z reguły poprzedzają oględziny nieru-
chomości przez jej przedstawicieli z udziałem 
poszkodowanego, z której to czynności sporządza 
się protokół. Nie ma większego problemu w sytu-
acji, kiedy w protokole z oględzin przedstawiciele
kopalni uznają wskazane przez poszkodowanego 
uszkodzenia w pełnym zakresie za pozostające    
w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą. 
Gdyby jednak było inaczej, to przed podpisaniem 
protokołu poszkodowany powinien zadbać aby 
zapisy protokołu zawierały jego odmienne stano-
wisko w tej sprawie. W każdym razie, w przy-
padku rozbieżności stanowisk w przedmiocie 
zakwalifikowania poszczególnych uszkodzeń do

szkód górniczych, doradzam zasięgnięcia opinii 
osoby z uprawnieniami budowlanymi aby ewen-
tualnie niepotrzebnie nie przedłużać czasu docho-
dzenia roszczeń o ich naprawę. W trakcie nego-
cjacji w postępowaniu ugodowym poszkodowany  
może wyznaczyć lub zgodzić się na dłuższy termin 
zawarcia ugody niż wynika to z wyżej wskazanego 
przepisu art. 151 Prawa geologicznego i górni-
czego. Oczywiście jest to wyłącznie uprawnienie 
poszkodowanego, ale w szeregu przypadkach, 
w szczególności przy szkodach o znaczniejszych 
rozmiarach, będzie to działanie celowe także 
z punktu widzenia poszkodowanego. Nawet bo-
wiem najsprawniej prowadzone postępowanie są-
dowe nie doprowadzi do zaspokojenia roszczeń 
poszkodowanego w takim czasie jak jest to mo-
żliwe w drodze ugodowego załatwienia sprawy.
Przedsiębiorca górniczy z reguły potrzebuje też 
czasu na opracowanie odpowiedniej dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej w przedmiocie 
naprawienia szkody. Jeżeli zatem nie ma istotnych 
rozbieżności stron co do zakwalifikowania zgło-
szonych uszkodzeń do szkód górniczych, a nadto 
kopalnia zaproponuje rozsądny termin na przed-
stawienie poszkodowanemu projektu ugody, to 
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu będzie 
zasadne. W każdym razie, w przypadku braku 
reakcji kopalni na zgłoszone roszczenie o na-
prawę szkody górniczej, istotnych rozbieżności 
stron w przedmiocie zakwalifikowania powsta-
łych uszkodzeń w nieruchomości do szkody 
górniczej, czy też zaproponowania przez ko-
palnię terminu na zawarcie ugody przekra-
czającego ponad potrzebę 30-dniowy termin 
ustawowy, skierowanie sprawy na drogę 
sądową stanie się uzasadnione i konieczne. 
Wystąpienie na drogę sądową będzie też 
konieczne w przypadku gdy do zawarcia ugody 
nie dojdzie na skutek rozbieżności stron co do 
jej treści. W szczególności będzie miało to miej-
sce w sytuacji, kiedy wysokość zaproponowanego 
przez kopalnię odszkodowania lub też zapropo-
nowany do wykonania zakres robót remontowych 
daleko odbiegać będą od oczekiwanych przez 
poszkodowanego.   
Podkreślić przy tym należy, że kierując sprawę 
o naprawienie szkody górniczej na drogę po-

stępowania sądowego, poszkodowany zwolnio-
ny jest ustawowo od ponoszenia kosztów 
sądowych, to jest opłaty sądowej od wniesienia 
pozwu i wydatków związanych z ewentualnym 
przeprowadzeniem dowodów z opinii biegłych 
sądowych. Liczyć się natomiast musi z konie-
cznością uiszczenia kosztów zastępstwa proceso-
wego przyznanego na rzecz strony przeciwnej 
w przypadku przegrania sporu, a także kosztów 
zastępstwa procesowego występującego w jego 
imieniu profesjonalnego pełnomocnika, oczy-
wiście o ile poszkodowany takiego ustanowi. 
W przypadku wygrania sprawy, sąd zasądzi na 
rzecz poszkodowanego także poniesione przez 
niego koszty związane z prowadzeniem sprawy 
przez jego pełnomocnika procesowego.

   Wyrażam nadzieję, że wyżej przedstawione 
uwagi pomogą Czytelnikom „Wieści Gminy 
Gierałtowice” w skutecznym dochodzeniu ro-
szczeń o naprawienie szkód górniczych.

Synergy Park

Szkody górnicze
Cd. z poprzedniej strony

Henryk Głombik
radca prawny

    Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że na 
terenie gminy Gierałtowice odbędzie się 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektroni-
cznego - wysegregowanych z odpadów komu-
nalnych pochodzących z gospodarstw domo-
wych.  
    Szczegółowa lista odpadów odbieranych 
w trakcie zbiórki znajduje się w wykazie 
dostępnym w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy, na stronie internetowej oraz na 
tablicach ogłoszeń. Odpady inne niż wymie-
nione w wykazie nie będą odbierane.
   Odpady należy wystawić bezpośrednio przed 
swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu 
pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 
6:00 w dniu zbiórki w danym sołectwie. 
Odpady wystawione po tym terminie nie będą 
odbierane.

Terminy zbiórki odpadów wielkogabary-
towych:
- sołectwo Gierałtowice:

17.05.2014 r. (sobota)
- sołectwo Przyszowice:

31.05.2014 r. (sobota)
- sołectwo Chudów i sołectwo Paniówki:

07.06.2014 r. (Sobota)

Wszelkich informacji udziela Referat Ochrony 
Środowiska UG Gierałtowice.
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   15 kwietnia okazał się być dniem szcze-
gólnym dla Gierałtowic. Przy ul. Powstań-
ców 44, po trzech miesiącach remontu, 
ponownie został otwarty sklep Lewiatan 
Market. 
    Na otwarcie przybyło wielu stałych jak 
i spore grono nowych klientów. Oczom 
przybyłych ukazał się nowoczesny, prze-
stronny i doskonale wyposażony sklep. 
Hostessy przywitały klientów degustacja-
mi i promocjami przygotowanymi spe-
cjalnie na otwarcie. Jak zapewnia kie-
rownik: Promocje będą nieodzownym 
i stałym elementem działalności sklepu, 
nie tylko z okazji otwarcia! 
    To co odróżnia nowy Lewiatan Market 
na tle konkurencji, to przede wszystkim 
bardzo szeroki wybór tradycyjnych wę-
dlin i świeżego mięsa pochodzącego z pol-
skich ubojni, soczyste warzywa i owoce 
oraz chrupiące pieczywo z lokalnych 
piekarni. Klienci mają również możliwość 
zakupu gorącego pieczywa, wypieka-
nego na miejscu w sklepie, aż cztery razy 
dziennie. Uwagę przykuwa duże stoisko 
mięsno-wędliniarskie, wyposażone doda-
tkowo w maszynę do mielenia mięsa i spe-
cjalną krajalnicę do sera oraz długi na 6 m 

    Aktualności sklepu, oferty pracy i wykaz najcie-
kawszych promocji można znaleźć na stronie skle-
pu: www.facebook.com/LewiatanGieraltowice.

regał do ekspozycji 
nabiału i produktów 
wymagających chło-
dzenia.         
  Z nowym sklepem 
pojawiły się również 
nowe możliwości. Od 
teraz, przy okazji co-
dziennych zakupów, w kasie sklepu 
oprócz doładowania telefonów, można 
również opłacić najpopularniejsze ra-
chunki domowe, m.in. za prąd, gaz, 
telefon czy też doładować przedpłatowy 
licznik prądu. Sklep honoruje płatność 
kartą, bonami towarowymi Sodexo, 
Cheque Dejeuner oraz Urasol. 
    Stałych Klientów sklepu na pewno zain-
teresuje program lojalnościowy „Żółta 
Karta”, który za zrobione zakupy premiuje 
punktami, które z kolei można wymienić 
na cenne nagrody lub bony towarowe.

    Co ważne, w sklepie znacznie 
ne zostały godziny pracy: pon.-pt. 6-21, 
sobota 6-17. Teraz sklep otwarty jest 
również w niedzielę - od 9 do 17.
    Jak udało się nam dowiedzieć, zatru-
dnienie w sklepie znalazło 11 osób, głów-
nie mieszkańców naszej gminy. 

.

wydłużo-

Materiał promocyjny

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

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

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   
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    W gospodarstwie domowym powstaje wiele 
odpadów komunalnych, których ze względu na 
ich rodzaj, gabaryty lub zawartość substancji nie-
bezpiecznych nie można umieścić w pojemni-
kach (kubłach) na odpady zmieszane lub wor-
kach. W związku z tym pojawia się pytanie w jaki 
sposób można pozbyć się ich z nie-ruchomości?
 

    W nowym systemie gospodarki odpadami ko-
munalnymi, działającym na terenie gminy Gie-
rałtowice od lipca 2013 r., rozwiązano ten pro-
blem. Utworzony został gminny punkt selekty-
wnego zbierania odpadów komunalnych, 
w którym przez cały rok, w ramach uiszczonej 
opłaty za gospodarowanie odpadami, odbierane 
są od mieszkańców: 
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone 
poza terenami budów, na nieruchomościach 
zamieszkałych, z remontów prowadzonych we 
własnym zakresie, np. gruz, styropian, tapety, 
kafelki itp.
- zużyte opony,
- odpady niebezpieczne (w tym chemikalia) 
np. puszki po farbach, lakierach, resztki farb, 
lakierów, rozpuszczalników, opakowania po 
środkach chwastobójczych i owadobójczych, ża-
rówki i świetlówki energooszczędne, itp.
    W naszej gminie punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych znajduje się w Gie-
rałtowicach przy ul. K. Miarki 89a (na terenie 
Kółka Rolniczego) i czynny jest od wtorku do 
soboty w godzinach:
- wtorki, czwartki, soboty od 8.00 do 12.00
- środy, piątki od 14.00 do 18.00
W poniedziałki punkt jest nieczynny.

    Odpady dostarczane do punktu powinny być 
posegregowane, zabezpieczone oraz przywiezio-
ne w takiej formie, która umożliwi ich dalszy 
transport bez potrzeby wcześniejszego przeła-
dunku. Odpady wymagające opakowania, np. 
pozostałości farb, lakierów, klejów, rozpu-
szczalników, olejów, środków ochrony roślin itp., 
przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 
pojemnikach, zawierających informację o ro-
dzaju odpadu. Przywiezione odpady należy 
samodzielnie rozładować i umieścić w miej-
scach wskazanych przez obsługę punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
UWAGA !!!
W gminnym punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych nie są przyjmowane 
segregowane odpady komunalne (tworzywa 
sztuczne, metal, szkło, papier i odpady wielo-
materiałowe, zielone/ulegające biodegra-
dacji) oraz zmieszane odpady komunalne.

Rady na trudne odpady
   2 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach odbyła się konferencja pt. „Demo-
kracja energetyczna”. Była ona poświęcona 
szansom, jakie daje transformacja energety-
czna lokalnym społecznościom i każdemu 
z nas.

    Spotkanie otworzyli radna Sejmiku Śląskiego 
Małgorzata Tkacz-Janik oraz starosta gliwicki 
Michał Nieszporek. Uczestniczyli w nim m.in.: 
przedstawiciele lokalnych władz - wśród nich 
wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek, wło-
darze gmin powiatu gliwickiego, lokalni przed-
siębiorcy oraz osoby zainteresowane tematyką 
odnawialnych źródeł energii. W programie kon-
ferencji znalazły się m.in. zagadnienia doty-
czące budżetu UE na lata 2014-2020 w konte-
kście energetyki odnawialnej czy też uwarunko-
wania lokalne oraz prawodawcze dotyczące 
rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. 
    Beata Maciejewska, prezeska Fundacji Prze-
strzenie Dialogu, w swoim wystąpieniu poru-
szyła kwestię zmiany społecznej, jaką niosą roz-
proszone źródła energii. Wskazywała przy tym, 
że dzięki możliwościom technologicznym oso-
by indywidualne i lokalne społeczności mogą 
same produkować energię ze źródeł odnawial-
nych - nie są już tylko konsumentami. Dariusz 
Szwed - przewodniczący Rady Programowej 
Zielonego Instytutu przedstawił globalne i eko-
nomiczne aspekty transformacji energetycznej. 
Michał Kitkowski (Sunsol) opowiedział 
o instalacjach fotowoltaicznych (m.in. zasadach 
ich działania, uwarunkowaniach cenowych i wa-
runkach prawnych), zaś kolejni prelegenci - 
Arkadiusz Augustyniak (Centrum OZE w Gli-
wicach) i Rafał Przybyłowicz (Port PC) zwrócili 
uwagę słuchaczy na hybrydowe rozwiązania 
energetyczne. Aspekty planistyczne i środo-
wiskowe dotyczące OZE omówił Marek Kras - 
ekspert w dziedzinie OZE, a kwestie lokalnych 
strategii energetycznych poruszył Marek 
Zaborowski z Instytutu Ekonomii Środowiska.

    Wystąpienia uzupełniły wypowiedzi na temat 
praktycznej strony realizacji takich przedsię-
wzięć. Mówił o nich m.in. właściciel dużego 
gospodarstwa rolnego Władysław Butor, który 
wybudował na jego terenie biogazownię połą-
czoną z gorzelnią.
 

    Konferencja była także okazją do dyskusji na 
temat odnawialnych źródeł energii OZE w na-
szym regionie. Prelegenci zwracali również 
uwagę na możliwość sięgania po dofinanso-
wanie do przedsięwzięć z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

    Organizatorami spotkania byli: Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach, Fundacja Przestrzenie 
Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. 
Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Pol-
sce oraz radna Sejmiku Śląskiego Małgorzata 
Tkacz-Janik.
 

    Warto dodać, że gmina Gierałtowice od lat 
inwestuje w energię odnawialną - solary, koge-
neracja, fotowoltaika, a wytwarzanie i handel 
energią wpisane są działalność spółek 
gminnych: PGK oraz Pływalni Wodnik.

Energia odnawialna
Konferencja

     W Paniówkach trwa rozbudowa Przedszkola 
Gminnego, funkcjonującego w ramach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 
    - Zakres robót obejmuje: dobudowę segmentu 
mieszczącego trzy sale zajęć wraz z zapleczami 
sanitarnymi, hol wielofunkcyjny, pomieszczenia 
użytkowe (zaplecze dla personelu, pomieszczenia 
techniczne i porządkowe itp.) oraz dobudowę 
pionu komunikacyjnego, łączącego istniejący 
budynek przedszkola z nowym segmentem, zape-
wniającego dostępność obiektu dla osób nie-
pełnosprawnych - informuje Tomasz Kania z Re-
feratu Inwestycji i Szkód Górniczych U G.
    Parametry techniczne budowanego segmentu: 

2powierzchnia użytkowa: 447,14m , kubatura:  

32405,56m . Wykonawcą robót jest firma 
KABUD Sp. z o.o. z Warszowic. Termin ukoń-
czenia inwestycji przewidziano na 30 czerwca 
2015 r.

Przedszkole będzie większe

/Źródło: R.G. - Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  15. Przyszłość II Ciochowice

  5. Zryw Radonia

  8. Młodość Rudno

  16. Orzeł Stanica

  13. Naprzód Żernica

  12. MOSiR Stal Zabrze

  1. MKS Zabrze-Kończyce

  7. Sokół Łany Wielkie

  11. Drama Kamieniec

  4. Zaborze Zabrze

14. Ruch Kozłów

9. Orły Bojszów

10. Społem Zabrze

3. Carbo Gliwice

2. Zamkowiec Toszek

48

46

42

42

38

36

34

32

31

29

27

25

23

19

17

10

  6. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2013/2014

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Umiejscowienie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

Ref. Ochrony Środowiska

Sezon - 2013/2014
M.     Pkt.      

Klasa B, grupa: Zabrze 

Klub

  11. Piast Pawłów (Zabrze)

  5. LKS 45 Bujaków

  6. Quo Vadis Makoszowy

  14. Korona Bargłówka

  2. Gwiazda Chudów

  10. Pogoń Ziemięcice

  12. Victoria Pilchowice

  1. Walka Makoszowy (Zabrze)

13. Kłodnica Gliwice

8. Amator Rudziniec

9. Start Kleszczów

3. Naprzód Świbie

4. Olimpia Pławniowice

48

46

42

40

33

32

28

27

23

18

16

11

11

4

  7. KS Bojków (Gliwice)

Sezon - 2013/2014

19

19

19

19

19

19

19

19

19

18

19

19

19

18

Piłka nożna - tabele

/JM/

Piłkarze Jedności nie zdołali 
pokonać bramkarza Gwarka
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informator

Foto: Romana Gozdek

Sportowcy odebrali nagrody wójta 
    10 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy odbyło się spotkanie przed-
stawicieli gminnego sportu z lokal-
nymi władzami - okazją była uroczy-
stość wręczenia sportowcom Nagród 
Wójta Gminy za wyniki osiągnięte 
w 2013 roku. 
    Nagrodą uhonorowano 23 zawodni-
ków (mieszkańców gminy Gierałto-
wice) reprezentujących cztery dyscy-
pliny: pływanie, trójbój siłowy, boks 
i szachy. Nagrodę II stopnia (w wyso-
kości 500 zł) odebrali: Katarzyna 
Durczyńska - członkini Kadry Narodo-
wej Juniorek w Pływaniu oraz meda-
listki Mistrzostw Polski w Wyciskaniu 
Sztangi: Jadwiga Gieniusz, Natalia 
Dreja, Martyna Ratka, Dominika Szoł-
tysek, Karolina Brzeźnicka i Monika 
Zaremba. Nagroda III stopnia (250 zł) 
trafiła w ręce pływaków - Alicji Idzi-
kowskiej oraz członków sekcji pły-
wackiej LKS Jedność 32 Przyszowice: 
Magdaleny Swaczyny, Sandry Kocur, 
Roberta Wyrobka, Dariusza Bartnika, 
Jakuba Kalkana, Maksymiliana 
Pierchały, Mateusza Hudzikowskiego, 
Filipa Lamli i Rafała Wyrobka.      
Otrzymali ją również bokserzy Gardy 
Gierałtowice: Dawid Tomiczeki, Łu-

.

kasz Hyła, Łukasz Duda i Piotr Kacz-
kowski oraz szachistka Klaudia 
Wagner. 
    Nie zapomniano o trenerach, współ-
twórcach sportowych sukcesów: Alicji 
Stachurze, Adamie Spiesze i Euge-
niuszu Mehlichu, którzy otrzymali li-
sty gratulacyjne za wkład w rozwój 
sportu i osiągnięte wyniki.
    Nagrody wręczał wójt Joachim Bar-
giel w towarzystwie przewodniczą-
cego RG Marka Błaszczyka i radnej 

Grażyny Malec. W trakcie spotkania 
podkreślono, że nagrody dla naj-
lepszych sportowców wręczone zosta-
ły po raz pierwszy w historii gminy. 
    Włodarze gminy skierowali do za-
rządów klubów i kadry trenerskiej 
słowa uznania za to, że potrafili wyko-
rzystać bazę sportową, która została 
przygotowana na potrzeby gminnego 
sportu. 

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2013/2014

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  6. Czarni-Góral Żywiec

  7. Jedność 32 Przyszowice

  2. Iskra Pszczyna

  1. GKS 1962 Jastrzębie

  8. Górnik Pszów

  5. GTS Bojszowy

  10. GKS II Katowice

  3. Krupiński Suszec

  9. Podlesianka Katowice

11. KS Wisła

12. Drzewiarz Jasienica

15. AKS Mikołów

14. Forteca Świerklany

4. Gwarek Ornontowice

13. Unia Racibórz

16. Spójnia Landek 

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

60

44

43

41

37

35

33

30

26

26

24

23

23

19

16 

10

76-9

52-29

42-23

50-28

40-31

49-45

43-46

37-45

37-47

45-46

33-58

30-39

42-49

28-42

23-63

16-43 Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2013/2014

Liga okręgowa, gr. Katowice IV 

Klub

  3. ŁKS Łagiewniki Bytom

  6. Orzeł Nakło Śląskie

  13. Orzeł Miedary

  8. Tempo Paniówki

  14. Unia Świerklaniec

  12. Wilki Wilcza

  10. Orzeł Mokre (Mikołów)

  11. Czarni Pyskowice

  15. Gwarek Zabrze

  4. KS 94 Rachowice

  1. Fortuna Gliwice

2. Sokół Orzech

7. Silesia Miechowice

5. Odra Miasteczko Śląskie

16. Tęcza Wielowieś

9. ŁTS Łabędy

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

46

41

39

36

33

31

30

30

29

29

29

27

23

23

17

15

/JM/

    Jedność, nasza najlepsza drużyna, 
nie może zaliczyć początku rundy 
wiosennej do udanych. Piłkarze kiero-
wani przez Krzysztofa Szumskiego 
w sześciu spotkaniach zdobyli jedynie 
5 punktów - dwa remisy, zwycięstwo 
z zamykającą tabelę Spójnią Landek 
i trzy porażki, w tym najbardziej do-
tkliwa w 22. kolejce, przed własną 
publicznością, 0:4 z Gwarkiem Ornon-
towice. Ten ostatni mecz, rozegrany 
27 kwietnia, rozstrzygnął się w drugiej 
połowie za sprawą duetu Gwarka: 
Kasprzyk - Michalik. Pierwszy z nich 
zdobył gole w 50. i 84., drugi w 56. i 86. 
minucie spotkania. Akcje obydwu 
zespołów oklaskiwało około 350 
kibiców, znaczną ich część 
stanowili  goście z Or-
nontowic. 
   Najbliższe spotkanie na wła-
snym obiekcie Jedność roze-
gra 4 maja o godz. 15. Gośćmi 
naszego klubu będą piłkarze 
z Wisły. 
    Z pozostałych drużyn gmi-
ny najwięcej emocji budzą 
występy Gwiazdy Chudów, 
która walczy o powrót do klasy 
A. Zdecydowane zwycięstwa 
chudowian w ostatnich kolej-
kach potwierdzają, że plany 
awansu są realne.
    Swoje ostatnie spotkanie 
wygrało również Tempo Pa-
niówki 2:0 z Unią Świerkla-
niec.

Piłka nożna

/JM/

Jedność 32 Przyszowice - Gwarek Ornontowice 0:4 Foto: J. Miszczyk



Comenius

    7 kwietnia do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Przyszowicach przyjechało grono 
22 nauczycieli i 10 uczniów z siedmiu krajów, 
którzy wspólnie z miejscową szkołą podsta-
wową uczestniczą w projekcie Comenius.
 

    Powitanie zagranicznych gości miało bardzo 
uroczystą oprawę. Uczestniczyła w nim społe-
czność szkolna oraz zaproszeni goście, m.in.: 
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych 
i przedstawiciele władz gminy Gierałtowice 
z wójtem Joachimem Bargielem i przewodni-
czącym Rady Gminy Markiem Błaszczykiem. 
    Przybyłych powitał dyrektor ZSP w Przyszo-
wicach Aleksander Jendryczko. Głos zabrali 
m.in.: wójt Joachim Bargiel oraz Roy Greer - 
dyrektor szkoły z Belfastu w Irlandii Północnej. 
Uczniowie z Przyszowic powitali gości tańcami - 
były m.in.: dostojny Polonez, wykonany w pol-
skich strojach szlacheckich i Trojok tańczony 
w śląskich strojach ludowych. Międzynarodowy 
charakter spotkania podkreślały wywieszone 
flagi narodowe: Irlandii Północnej, Francji, 
Anglii, Szwecji, Hiszpanii, Turcji, Niemiec 

i Polski - państw z których pochodzą uczestnicy 
projektu.
    - Goście z partnerskich szkół przebywali u nas 
do 10 kwietnia - informuje Anna Madeja - szko-
lny koordynator projektu - Była to już trzecia 
wymiana nauczycieli i uczniów w tym projekcie 
i podobnie jak w poprzednich polegała na zorga-
nizowaniu życia szkolnego w taki sposób, aby jak 
najwięcej z niej skorzystać - chodzi o wzajemne 
poznawanie swoich kultur i krajów. Celowi temu 
służyły lekcje pokazowe i wycieczki. Nasi par-
tnerzy zwiedzili Kraków, Wisłę, Kopalnię Guido 
oraz inne miejsca. Byli pod ich wrażeniem.
    Wizyta naszych gości została zorganizowana 
przez wicedyrektor ZSP w Przyszowicach Vio-
lettę Kunkiewicz. Przedsięwzięcie to wymagało 
wiele poświęcenia i trudu ze strony nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz ze strony rodziców 
opiekujących się dziećmi z zagranicy - podkreśla 
Anna Madeja - Wszystkim tym osobom serde-
cznie dziękujemy. Dziękujemy również przedsta-
wicielom gminy i sponsorom, którzy urozmaicili 
naszym gościom pobyt w Polsce.

Pasja wg św. Jana 
w wykonaniu połączonych chórów gminy
    12 kwietnia w kościele pw. Matki Bożej Szka-
plerznej w Gierałtowicach wystawiono „Pasję 
wg św. Jana” z muzyką Jana Karola Hoppego. 
W utworze opisującym mękę Pańską wystąpiły 
połączone chóry gminy Gierałtowice oraz soliści. 
Dyrygował Henryk Mandrysz.
    Wystawienie pasji, to nawiązanie do wielowie-
kowej tradycji kościoła katolickiego, wg której 
utwory te wykonuje się w okresie Wielkiego Ty-
godnia. Pasja (z łac. passio - cierpienie) zawiera 
fragmenty Ewangelii opowiadające o ostatnich 
godzinach życia Jezusa. 
    W Pasji wystawionej w Gierałtowicach, partie 
solowe (melorecytacja tekstu Ewangelii) wyko-
nali: Stefan Skrzypczyk i Aleksander Wilczek 
jako Ewangeliści-narratorzy. Szymon Musioł za-
grał postać Jezusa, Michał Paśdzior - Piłata, Zy-
gmunt Szołtysek - Szymona Piotra, Józef Długaj - 
sługę, a w rolę służebnicy Pańskiej wcieliła się 
Dominika Związek. W dialog głównych postaci 
wkomponowany został głos ludu - monumentalne 
partie wokalne, przejmująco zaśpiewane przez 
nasze połączone chóry: Bel Canto, Cecylię, 
Słowika i Skowronka.

    26 kwietnia odbyły się główne uroczy-
stości związane z Jubileuszem 100-lecia 
działalności Chóru Skowronek z Gierałto-
wic - Jubileuszowa Msza Święta, Poświę-
cenie Pomnika Pamięci zmarłym Śpie-
wakom i Muzykom oraz Uroczysta Aka-
demia i Koncert. Relację z przebiegu uro-
czystości zamieścimy w następnym wyda-
niu „Wieści”.

    W przeddzień swojego jubileuszu Chór 
Skowronek otrzymał kolejną nagrodę, tym ra-
zem Międzynarodową im. Stanisława Mo-
niuszki, ufundowaną przez Prezydenta Miasta 
Katowice. O jej przyznaniu zadecydowała kapi-
tuła nagrody (10 kwietnia), w trakcie posie-
dzenia w czeskim Cieszynie. W skład kapituły 
wchodzą prezesi śląskich związków śpiewa-
czych i Unii Chórów Czeskich. Wręczenie na-
grody zaplanowano na czerwiec br.

    Walny Zjazd Delegatów Śląskiego Związku 
Chórów i Orkiestr w Katowicach nadał wójtowi 
Joachimowi Bargielowi godność Herolda 
Śpiewactwa Śląskiego. 
    W uzasadnieniu decyzji podano, że wyróżnie-
nie to nadane zostało m.in. w uznaniu wyjątko-
wych zasług w dziele wspierania tradycji społe-
cznego ruchu muzycznego na Śląsku, a zwłaszcza 
w gminie Gierałtowice.

Herold Śpiewactwa Śląskiego
dla Jachima Bargiela

Jubileusz Skowronka

Międzynarodowa nagroda
dla chóru z Gierałtowic

Dzieci z Przyszowic tańczą Trojoka/JM/

/JM/
/JM/

Roy Greer i Anna Madeja w trakcie powitania


