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    Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach zapraszają na 
tradycyjne imprezy związane ze zbliża-
jącymi się świętami Bożego Narodzenia - 
Kiermasz świąteczny oraz spotkanie ze 
św. Mikołajem. Tym razem odbędą się one 
w Przyszowicach i w Chudowie. 
Szczegóły na stronie 

Kiermasz świąteczny

Święta coraz bliżej

Spotkanie ze św. Mikołajem
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    16 listopada nie udało się wybrać wój-
ta gminy - żaden z czterech kandydatów 
nie uzyskał ponad 50% poparcia, co za-
pewniłoby wygraną już w pierwszej tu-
rze. Najbliżej tej granicy byli: Joachim 
Bargiel, który zdobył 47,40% głosów 
oraz Marek Błaszczyk - 27,80% - i to 
spośród nich mieszkańcy gminy wybiorą

wójta w trakcie drugiej tury wyborów - 
30 listopada br.
    Trzeci wynik uzyskał Tomasz Kowol, 
na którego głosowało 19,41% wybor-
ców, miejsce czwarte przypadło Mariu-
szowi Pawlukowi, któremu sprzyjało 
5,39% głosujących.

Frekwencja w gminie Gierałtowice - 53,98% 

Wójta wyłoni druga tura
Głosowanie odbędzie się 30 listopada

    16 listopada w wyborach samorządo-
wych wzięło udział 4838 mieszkańców na-
szej gminy spośród 9139 uprawnionych do 
głosowania - frekwencja wyniosła 53,98%.
    Wyborcy ustalili skład 15-osobowej 
Rady Gminy na kadencję lat 2014-2018. 
Większość wybranych (8 osób), to nowe 
twarze w Radzie Gminy - ich grono two-
rzą: Janina Cicha-Rożek i Tatiana Ko-
walska z Gierałtowic, Maria Mąka i Piotr  

Promny z Przyszowic, Zygmunt Strzoda 
i Paweł Szary z Paniówek oraz Mirosława 
Bałuszyńska i Daniel Gajda z Chudowa.
   Na kolejną kadencję w Radzie Gminy za-
siądą: Artur Tomiczek, Józef Buchczyk 
i Erwin Smolnik z Gierałtowic, Marek 
Błaszczyk, Piotr Drażyk i Grażyna Ma-
lec z Przyszowic oraz Paweł Hirsz z Pa-
niówek. Szczegółowe wyniki

na następnej stronie

Szczegółowe wyniki
na następnej stronie

W drugiej turze wyborów o urząd Wójta Gminy Gierałtowice ubiegać 
się będą: Joachim Bargiel i Marek Błaszczyk.

Joachim Bargiel - aktualny wójt gminy,

w pierwszej turze zdobył 47,40% głosów

Marek Błaszczyk - przewodn. RG minionej 
kadencji - w pierwszej turze zdobył 27,80% gł. 

Barbórka 2014
Z okazji Dnia Górnika i święta 

patronki Górniczego Stanu 
- św. Barbary,

wszystkim pracownikom górnictwa 
i ich rodzinom składam 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym.
 

Niechaj zawsze towarzyszy Wam
poczucie bezpieczeństwa

i pewność dnia jutrzejszego.

Z górniczym pozdrowieniem 
„Szczęść Boże”

Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel
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Druk: CUD-DRUK 

Radni Rady Gminy Gierał-
towice kadencji 2014-2018 
wybrani w poszczególnych sołectwach

Marek Błaszczyk       JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Piotr Drażyk              JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Grażyna Malec          JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Piotr Promny            STOW. GMIN GÓRNICZYCH

Imię i nazwisko Komitet wyborczy
otrzymane
głosy

Przyszowice

206

204

140

119

111

Maria Mąka      MOJA GMINA i POWIAT.            

Artur Tomiczek          MOJA GMINA i POWIAT

Janina Cicha-Rożek   MOJA GMINA i POWIAT

Józef Buchczyk         MOJA GMINA i POWIAT.

Tatiana Kowalska      MOJA GMINA i POWIAT.

Erwin Smolnik          JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Imię i nazwisko Komitet wyborczy
otrzymane
głosy

Gierałtowice

193

141

121

102

  90

Paweł Hirsz               JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Paweł Szary               ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ

Zygmunt Strzoda      MOJA GMINA i POWIAT. 

Imię i nazwisko Komitet wyborczy
otrzymane
głosy

Paniówki

195

179

171

Mirosława Bałuszyńska  STOW. GMIN GÓRNICZYCH

Daniel Gajda                ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ

Imię i nazwisko Komitet wyborczy
otrzymane
głosy

Chudów

111

  93

Głosowanie na Wójta Gminy Gierałtowice
- rozkład głosów w poszczególnych obwodach, sołectwach i gminie

Źródło: materiały GKW - opr. J. M.

Gierałtowice Przyszowice

Razem
Gierałtowice

Razem
Przyszowice

Paniówki  Chudów

%Numer obwodu głosowania

Uprawnionych do głosowania

Frekwencja wyborcza

Joachim Bargiel

Marek Błaszczyk

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

1 961

926

48,24%

679

98

97

52

1 183

595

50,89%

414

66

64

51

1 636

922

57,77%

265

435

190

32

1 050

586

57,63%

145

310

94

37

2 086

1183

57,57%

444

324

361

54

1 233

626

51,84%

346

112

133

35

47,40%

27,80%

19,41%

5,39%

Tomasz Kowol

Mariusz Pawluk

Razem
w gminie

Suma oddanych głosów ważnych

3 144

1 521

49,56%

1 093

164

161

103

2 686

1 508

57,70%

410

745

284

69

9 139

4 838

53,98%

2 293

1 345

939

261

Niektóre z mieszkanek gminy głosowały w śląskich strojach 
ludowych

Lokal wyborczy w Gierałtowicach

Wybory do Rady Powiatu

    Mandat do Rady Powiatu Gliwickiego zdo-
było dwóch mieszkańców naszej gminy - trener 
piłki nożnej Marcin Brosz (KWW Porozu-
mienie Mieszkańców) z Paniówek oraz rolnik 
z Gierałtowic - Marek Szolc (KWW PiS). 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

    Z okazji Święta Niepodległości, młodzież 
przyszowickiej szkoły wraz z chórem „Słowik”, 
przygotowali wzruszający wieczór wspomnień 
z pieśnią patriotyczną. Widowisko słowno-
muzyczne, przypomniało tragiczne dzieje na-
szego państwa, utratę niezależności, czas zabo-
rów oraz dramatyczną walkę o odzyskanie nie-
podległości. 
    Po spektaklu, licznie zgromadzeni widzowie, 
mogli skosztować pysznej kawy i ciasta i wraz 
Z chórem wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni. 
Organizatorami spotkania byli: chór „Słowik” 
oraz wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przed-

-Szkolnego w Przyszowicach, pani Violetta 
Kunkiewicz. Wśród gości nie zabrakło wójta 
gminy Joachima Bargiela i przewodniczącego 
RG Marka Błaszczyka.

Wieczór wspomnień z okazji 11 Listopada

    Każdego roku w gmina Gierałtowice wspól-
nie ze szkołami prowadzi akcję edukacyjną 
związaną z bezpieczeństwem dzieci na drogach. 
- Chcemy zwrócić uwagę na bardzo istotny 
problem związany z bezpośrednim zagrożeniem 
pieszego na drodze. Po zmroku jest on zupełnie 
niewidoczny dla kierowców. W zderzeniu z poja-
zdem każdy pieszy, a tym bardziej dziecko, nie 
ma żadnych szans - mówi wójt Joachim Bar-
giel.

    W ubiegłym roku na przełomie października i 
listopada. W różnych miejscach rozdano tysiąc 
elementów odblaskowych, różniących się 
kształtem i wielkością, dostosowanych do wie-
ku dzieci. Dzieci żywo reagowały na prezenty i 
chętnie przyczepiały odblaskowe ozdoby do 
swoich ubrań i toreb. Kampanię wspierały spot-
kania w przedszkolach oraz jednej ze szkół pod-
stawowych z funkcjonariuszami policji, którzy 
rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie na dro-
gach. W akcję zaangażowali się również księża 
z miejscowych parafii - część z nich osobiście 
rozdawała odblaski podczas mszy roratnich.

    O tym, jak ważna jest edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa najlepiej świadczą liczby. 
„Gazeta Wyborcza” podaje, że w latach 2009-
2012 na śląskich drogach zginęły 1443 osoby, 
z czego aż 567 to piesi. W tej niechlubnej sta-
tystyce Gliwice są na trzecim miejscu, po Czę-
stochowie i Bielsku-Białej. Najczęstsze przy-
czyny śmiertelnych wypadków to: przebieganie 
przez drogę w niedozwolonym miejscu oraz 
wtargnięcie wprost przed nadjeżdżający samo-
chód. Ponad połowa zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych ma miejsce po zmierzchu. 
Warto o tym pamiętać zwłaszcza teraz, w sezo-
nie jesienno-zimowym, kiedy warunki na dro-
gach są utrudnione, a dzień jest coraz krótszy 
i nasze dzieci często wracają do domów pra-
ktycznie po ciemku. Przy tak ograniczonej 
widoczności reakcja kierowcy rozpędzonego 
samochodu może przyjść za późno.        . 
Pamiętajmy, że pieszy wyposażony w element 
odblaskowy jest widoczny z odległości ponad 
100 metrów, podczas gdy pieszy nieposiadający 
odblasku zaledwie z 20-30 metrów. Od tej różni-
cy może zależeć ludzkie życie.
 

    - Mieszkańcy gminy Gierałtowice są świa-
domi istoty problemu. Pojawiają się głosy, że 
zapotrzebowanie na odblaski jest dużo większe 
niż pierwotnie zakładano. Otrzymujemy suge-
stie, że odblaski powinny trafić do wszystkich 
mieszkańców. Dlatego chcielibyśmy poruszyć 
kwestie bezpieczeństwa także na spotkaniach 
m.in. z organizacjami emerytów oraz kół go-
spodyń wiejskich - mówi Agnieszka Nowak 
z Urzędu Gminy Gierałtowice. - Tym, którzy 
takie odblaski już posiadają, przypominamy 
i prosimy: niech to nie będzie gadżet, leżący na 
dnie szuflady. Nośmy takie odblaski i przy-
pinajmy je naszym dzieciom. Jakkolwiek pate-
tycznie by to nie zabrzmiało, to może być kwestią 
życia i śmierci - dodaje. 

Czekamy na pierwsze 10 osób, które prześlą 
e-maila na adres: anowak@gieraltowice.pl 
zostaną obdarowane odblaskami.

Pozwól się zobaczyć!!! 
Odblask na wagę życia

Źródło: UG Gierałtowice

Foto: Jarosław Obczyński

/Jolanta Nowak-Obczyńska/
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Foto: Romana Gozdek

    Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż wy-
wóz zmieszanych odpadów komunalnych 
z ulic: Kaczmarskiego, Kolejowej, Księdza 
Roboty, Leśnej oraz Wodnej w Gierałtowi-
cach, przypadający według harmonogramu na 
dzień 27.12.2014 r. (sobota), odbędzie się 
w dniu 23.12.2014 r. (wtorek).

    Jednocześnie przypominamy, iż wywóz 
zmieszanych odpadów komunalnych z ulic: 
Ogrodowej, Powstańców Śl. i Sienkiewicza 
w Gierałtowicach odbędzie się w dniu 
20.12.2014 r. (sobota). 

Komunikat

Źródło: Ref. Ochrony Środowiska UG

XLVII - ostatnia sesja RG

    6 listopada, na dziesięć dni przed terminem 
wyborów samorządowych, radni zebrali się na 
ostatniej, 47. sesji Rady Gminy Gierałtowice. 

   Spotkanie miało uroczysty charakter, a jego 
celem było m.in. podsumowanie kadencji 2010-
2014, choć nie obyło się bez rozpatrzenia i pod-
jęcia dwóch uchwał - pierwsza z nich dotyczyła 
korekty uchwały z 26 lutego 2013 r., podjętej 
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia 
i obciążenia nieruchomości oraz wydzierżawie-
nia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 
Drugi z dokumentów wprowadził zmiany 
w uchwale dotyczącej przyjęcia Regulaminu 
przyznawania i wypłacania Stypendium Wójta 
Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wy-
sokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, 
zamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice.
 

    Zakończenie kadencji skłoniło samorzą-
dowców do wzajemnych podziękowań za czte-
ry lata wspólnej pracy.
    

    Wójt Joachim Bargiel dziękował przewo-
dniczącemu Rady Gminy i radnym za cało-
kształt współpracy w minionej kadencji, za po-
dejmowanie uchwał, które służyły rozwojowi 
gminy. Zwrócił się również do sołtysów, pod-
kreślając, że dzięki ich staraniom problemy 
mieszkańców były przedstawiane władzom 
gminy. Podziękowania skierował również do 
pracowników Urzędu Gminy, m.in.: wicewójta, 
skarbnika, kierowników referatów, prezesów 
gminnych spółek i pracowników wszystkich 
jednostek współpracujących z Urzędem Gminy.
 

    Z kolei prowadzący obrady, przewodniczący 
RG Marek Błaszczyk, wręczył wszystkim ra-
dnym i wójtowi gminy podziękowania na pi-
śmie. Podziękowania skierował również do 
skarbnika gminy - za dobre gospodarowanie 
pieniądzem publicznym i utrzymanie dyscypli-
ny finansowej, a także do wszystkich, którzy 
działali dla dobra gminy.

Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Przyszowice, budynek ZSP - Sesja kończąca kadencję RG lat 2010-2014 - siedzą od lewej: Stefania Swoboda z biura RG, sołtys Gierałtowic 
Gerda Czapelka, wiceprzew. RG Agnieszka Czapelka, przewodniczący RG Marek Błaszczyk, wójt gminy Joachim Bargiel, radni: Grażyna 
Malec, Andrzej Ferfecki, stoją: wicewójt Janusz Korus, mecenas Maślanka, radni - Paweł Hirsz, Krzysztof Wiaterek, sołtys Andrzej Gawlik, 
skarbnik Michał Kafanke, radni: Józef Buchczyk, Artur Tomiczek, Piotr Drażyk, Erwin Smolnik, Marian Szołtysek, Marek Wiśniewski, Tadeusz 
Nocoń i Wojciech Szołtysek.

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

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

to tylko 58 zł + VAT

    Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych stanowi jeden z elementów systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 
Gierałtowice. W naszej gminie punkt selekty-
wnego zbierania odpadów komunalnych znaj-
duje się w Gierałtowicach 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.
    W punkcie tym, zgodnie z uchwałą numer 
XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości z terenu gminy Gierałto-
wice i zagospodarowania tych odpadów, w ra-
mach uiszczonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przyjmowane są po-
chodzące z nieruchomości zamieszkałych:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
przez co rozumie się odpady, które nie mieszczą 
się w pojemniku na zmieszane odpady komu-
nalne ze względu na swoje rozmiary,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
czyli wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt AGD 
i RTV znajdujący się w  naszych domach,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwo-
rzone poza terenami budów, na nieruchomo-
ściach zamieszkałych, z remontów prowadzo-
nych we własnym zakresie,
d) zużyte opony,
e) 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.
    Podstawowym kryterium przyjmowania wy-
mienionych odpadów w gminnym punkcie sele-
ktywnego zbierania odpadów komunalnych jest 
ich pochodzenie. W punkcie nie są odbierane 
odpady pochodzące z nieruchomości nieza-
mieszkałych, z działalności gospodarczej oraz 
z terenu budów.
    Odpady należy samodzielnie dostarczyć do 
punktu, rozładować i umieścić w miejscach 
wskazanych przez obsługę punktu.
    Odpady dostarczane do punktu powinny być 
posegregowane, zabezpieczone oraz przywie-
zione w takiej formie, która umożliwi ich dalszy 
transport bez potrzeby wcześniejszego przeła-
dunku.
   

Punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

- zasady przyjmowania odpadów

Umiejscowienie punktu selektywnej zbiórki odpadów 

Cmentarz 
w Gierałtowicach

Dokończenie na str. 6



Ks. Władysław Robota
foto: Archiwum parafii  
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    Urząd Gminy i Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach serde-
cznie zapraszają na Kiermasz 
Świąteczny, który odbędzie się 
30 listopada (niedziela), w sal-
kach parafialnych przy kościele 
pw. św. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach, w godz. 
od 8.00 do 18.00.
    Na kiermaszu będzie można zakupić tra-
dycyjne, ręcznie wykonane ozdoby świąte-
czne, okolicznościowe karty i dekoracje bożo-
narodzeniowe. 

   Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza dzieci z naszej gmi-
ny na spotkanie ze św. Miko-
łajem. Odbędzie się ono 
w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Chudowie - 
już 3 grudnia (środa) 
o godz. 17.00.

Program imprezy:
- występ zespołu tanecznego GOK
- program dla dzieci (zabawy i animacje)
- wizyta św. Mikołaja 
- podarunki dla wszystkich dzieci.

Kiermasz Świąteczny
30 listopada w Przyszowicach

3 grudnia w Chudowie

Spotkanie 
ze św. Mikołajem

Wstęp wolny!

Wygraj kalendarz!

    Biuro Promocji Urzędu Gminy w Gierałto-
wicach ogłasza konkurs-zabawę. Do wygrania 
kalendarz Ziemi Gliwickiej na rok 2015, wy-
dany przez „Nowiny Gliwickie”, przy współ-
udziale powiatu gliwickiego, również i naszej 
gminy. Aby go otrzymać wystarczy wysłać 
maila z hasłem „KALENDARZ” na adres: 
anowak@gieraltowice.pl
Wygrywają pierwsze trzy maile, które dotrą 
pod wskazany adres. 

Mailowy konkurs błyskawiczny

80-lecie kościoła 
w Gierałtowicach

    W bieżącym roku mija 80 lat od poświęcenia 
kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałto-
wicach. Z tej okazji w niedzielę, 16 listopada br., 
o godz. 11.00 odprawiono mszę jubileuszową. 
Przewodził jej proboszcz senior ks. Marian Kas-
perczyk, koncelebrowali: ks. Marek Sówka - obe-
cny proboszcz parafii oraz zaproszeni księża: 
Jacek Kempa, Herbert Jezierski, Franciszek 
Pawlas, Bernard Halemba i wikary Gierałtowic, 
ks. Jan Mrukowski.
 

    Intencją nabożeństwa było podziękowanie 
Bogu za dar kościoła w Gierałtowicach.

    W sprawę godnej oprawy mszy zaangażowała 
się cała wspólnota parafialna - przed ołtarzem sta-
nęły poczty sztandarowe licznych organizacji 
z Gierałtowic. W ławach zasiedli m.in. przedsta-
wiciele władz gminy z wójtem Joachimem 
Bargielem, przedstawiciele samorządu sołectwa, 
oświaty oraz organizacji pozarządowych. 
Liturgię ubogacił śpiew chóru Skowronek pod 
dyrekcją Beaty Stawowy, po mszy śpiewała 
miejscowa młodzież z akompaniamentem gitary 
i skrzypiec. W kościele nie zabrakło uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Gierałtowic, 
którzy wystąpili z programem słowno-muzy-
cznym, ilustrowanym przeźroczami.

    Na pamiątkę uroczystości można było zabrać 
ze sobą broszurę ukazującą historię budowy oraz 
pierwotny wystrój kościoła - wydawnictwo uka-
zało się nakładem gierałtowickiej parafii, z prze-
znaczeniem, aby trafiło do każdej rodziny.

    W związku z rozwojem 
Gierałtowic zaistniała po-
trzeba wybudowania no-
wego kościoła.       
Dotychczasowy drewniany 
kościółek (z roku 1534) już 
w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku okazał się 
zbyt ciasny. Ustalono, że 
nowy kościół stanie w ogro
dzie proboszczowskim na 
tzw. parceli Kotwico-
wskiej, którą w 1700 r. 
podarowała kościołowi Katarzyna Schick - 
ówczesna właścicielka Gierałtowic.
 

    Budowę rozpoczęto w roku 1932. Dzięki talen-
tom organizacyjnym ówczesnego proboszcza, 
ks. Władysława Roboty, prace postępowały szyb-
ko. Budowę ukończono w roku 1934. Jak podają 
źródła parafialne, koszt budowy w stanie suro-
wym wyniósł 297 000 zł.
 

.

    Wystrój kościoła powierzono artyście mala-
rzowi i rzeźbiarzowi Stanisławowi Konarzew-
skiemu z Istebnej. Ciekawostką jest fakt, że 
figury do ołtarzy powstawały w pracowni rzeź-
biarskiej pod gołym niebem, w której pomocni-
kami mistrza Konarzewskiego byli mieszkańcy 
Gierałtowic. Dobór świętych nie był przypad-
kowy - miał podkreślić śląską tożsamość w pol-
skiej Macierzy. Stąd figury św. Jacka, bł. Bro-
nisławy i bł. Czesława - świętych Ślązaków z Ka-
mienia Śląskiego, umieszczono w ołtarzu głów-
nym. Prawy ołtarz boczny, zwany polskim, poś-
więcony był Matce Bożej Królowej Polski. Obok 
Najświętszej Panny stanęli w nim św. Wojciech 
i św. Stanisław. W górnej części osadzono pol-
skiego orła.

    Poświęcenie kościoła odbyło się 25 listopada 
1934 roku. Aktu konsekracji dokonał ks. biskup 
Stanisław Adamski. Uroczystość ta odbyła się 
równo 400 lat po poświęceniu poprzedniego ko-
ścioła parafialnego, łącząc obydwa kościoły w je-
den ciąg historyczny.

    Nowy kościół stracił swój pierwotny wystrój 
za czasów ks. Zygmunta Podlejskiego - probo-
szcza w latach 1970-78. Drewniany kościółek 
stał obok nowego do roku 1976, w którym został 
przeniesiony do Wielopola koło Rybnika. 

Z kart historii

Ołtarz główny - wystrój z roku 1934
foto: Arch. Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach

Źródło: materiały parafii, opr. JM
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firmy ARTEGO Przyszowice, ul. Gliwicka 7a (obok Opla Kanclerza)

Czynne: pon. - piątek: 10.00 - 20.00
              sobota: 9.00 - 15.00

Solarium     kosmetyki do włosów i ciała

tel. 32 44 00 520   www.spawodnik.pl

Przeglądy Rejestracyjne 
do  3,5 tony

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   

Z wizytą 
u przyszowickich 
Raczków
... czyli warsztaty w plenerze

    W sobotę 18 paździer-
nika młodzi artyści w ra-
mach warsztatów arty-
stycznych GOK odwie-
dzili Izbę Regionalną 
mieszczącą się w przyszowickim Pałacu oraz 
zabytkowy spichlerz plebański.
 

    Bardzo miło przyjęło nas, opiekujące się 
obiektami, Towarzystwo Miłośników Przy-
szowic. Panie przewodniczki, Jolanta Krawiec 
oraz Gabriela Eliasz oprowadziły grupę po 

parku oraz wprowadziły w historię 
pałacu i jego mieszkańców.
    W Izbie Regionalnej mogliśmy 
podziwiać meble i przedmioty pa-
miętające jeszcze czasy naszych 
prababć. Dzieci spróbowały pisania 
na maszynie, zobaczyły jak kiedyś 
wyglądała kuchnia, sypialnia i po-
kój gościnny. Zwiedziliśmy także 
plebański spichlerz, który jest je-
dnym z zabytków na Szlaku Archi-
tektury Drewnianej. To tutaj odbyły 
się również zajęcia plastyczne - 
z podziałem na dwie grupy. Grupa 
pierwsza podjęła się szkicu modelki 
w śląskim stroju, w którą wcieliła 
się dyrektor GOKu - Beata Nitsze. 
Grupie drugiej niestraszny był zaś 
pierwszy jesienny chłód i w altance

powstały szkice spichlerza.
Zauroczeni przyszowickimi zabytkami planuje-
my już kolejną wyprawę w niezwykłe miejsca 
gminy Gierałtowice. Będziemy chwalić swoje!

Justyna Witkowska
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    Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest 
w punkcie niezależnie od ilości i jego gaba-
rytów.
    Odpady niebezpieczne wymagające opako-
wania np. płynne, są odbierane w punkcie wyłą-
cznie w szczelnych pojemnikach, zawierają-
cych informację o rodzaju odpadu.
    Odpady budowlane i rozbiórkowe są przyj-
mowane w gminnym punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych tylko w przy-
padku gdy pochodzą z remontów prowadzo-
nych we własnym zakresie. 
   Odpady remontowe pochodzące z gospo-
darstw domowych, które powstały w wyniku 
świadczenia przez firmy usług remontowych, 
budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być 
odebrane i zagospodarowane przez firmę w ra-
mach świadczonej usługi.
    W przypadku przeprowadzania we własnym 
zakresie remontów, w wyniku których powstają 
znaczne ilości odpadów remontowych i budo-
wlanych istnieje możliwość skorzystania z do-
datkowej płatnej usługi, świadczonej przez 
gminę Gierałtowice w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych i zagospodarowania tych 
odpadów, polegającej na udostępnieniu poje-
mnika (worka typu „big-bag”, kontenera o po-

3 3 3
jemności 3 m , 5 m  lub 7 m ) przeznaczonego na 
odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone 
poza terenami budów, na nieruchomościach 
zamieszkałych. 
 

Przypominamy !!!
    W gminnym punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych nie są przyjmowane 
odpady odbierane sprzed nieruchomości, tj. 
zmieszane odpady komunalne, segregowane 
odpady komunalne (tworzywa sztuczne, me-
tal, szkło, papier i odpady wielomateriałowe, 
odpady zielone/ulegające biodegradacji) 
oraz zbierane w innych punktach baterie 
i akumulatory oraz leki.

Punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

- zasady przyjmowania odpadów
Dokończenie ze str. 3

    Wybrano już najlepsze zdjęcia nadesłane 
na konkurs fotograficzny pt. „Co warto po-
kazać odwiedzającym Gierałtowice i oko-
licę”. 
    Jury konkursu w składzie: Janina Cicha-
Rożek (prezes Gierałtowickiego Koła Związku 
Górnośląskiego), Justyna Witkowska (GOK), 
Krzysztof Wiaterek (fotograf) i Jerzy Miszczyk 
(red. „Wieści”), przyznało 1 miejsce Piotrowi 
Suchanowi za pracę pt. Pałac w nocy. Miejsce 
2 otrzymała Julia Pietroszek za Panoramę 
z kościoła. Miejsce 3 - ex aequo zdobyli 
Jadwiga Gieniusz za nastrojową fotografię 
W promieniach słońca i Adam Kleczka, który 
sfotografował Zamek w Chudowie. Fotografie 
Klaudii Zawadzkiej - Dworek Madejskich oraz 
Martyny Okrząsek - Promienna ścieżka, 
nagrodzono wyróżnieniem.
    Przypomnijmy, że konkurs zorganizowali; 
Gierałtowickie Koło Związku Górnośląskiego 
i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, 
a jego celem była promocja gminy Gierałtowice 
oraz wskazanie ciekawych miejsc związanych 
z historią, tradycją, kulturą, rekreacją i sportem.

Już 45 lat trzymają się Razem 
    Jubileusz Gierałtowickiego Koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

    Seniorzy z Gierałtowic 
należą do ludzi aktywnych, 
którzy świetnie potrafią za-
gospodarować swój wolny 
czas. Przebywanie we wła-
snym gronie i wspólne dzia-
łanie sprawiają im radość 
i satysfakcję. Duża grupa 
Seniorów, licząca 115 osób, 
należy do Gierałtowickiego 
Koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów (PZERiI), założo-
nego w roku 1969 przez 
ówczesne pokolenie dojrza-
łych gierałtowiczan. 
    

    W bieżącym roku mija 
45 lat ich działalności. Obecni członkowie Koła 
postanowili uczcić rocznicę wspólnym spotka-
niem - uroczystość odbyła się 30 października 
w restauracji Szmaragdowa w Gierałtowicach. 
Razem z Seniorami jubileusz świętowali zapro-
szeni goście, m.in.: wójt gminy Joachim Bar-
giel, przewodniczący Zarządu Rejonowego 
PZERiI w Knurowie Zygfryd Mazur, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Beata Nitsze.
    

    Szacowne towarzystwo uczciło pamięć zma-
rłych emerytów i przewodniczących Koła mi-
nutą ciszy - później Zdzisław Nowacki, obecny 
przewodniczący, opowiedział o historii Koła. 
Były podziękowania i wyróżnienia. Złotą od-

-znakę związku za pracę społeczną otrzymał 
były szef Koła, Erwin Kazubek. Długoletnim 
członkom wręczono dyplomy, doceniono też 
pracę najaktywniejszych spośród nich. Wyróż-
nieni otrzymali kwiaty, książki oraz chusty pro-
mujące Koło i gminę. 
    

    Po części oficjalnej przy muzyce i tańcach 
wspominano miłe chwile spędzone na wspól-
nych spotkaniach i wycieczkach.
 

    Korzystając z łam naszego pisma, zarząd 
i członkowie Koła zapraszają chętnych do wstę-
powania w jego szeregi. 

Konkurs fotograficzny 
rozstrzygnięty!

Źródło: M. Szolc, opr. JM

    10 października obchodzony jest 
Światowy Dzień Drzewa. Z tej okazji na 
całym świecie organizowane są akcje 
sadzenia drzew. Również w naszej gmi-
nie postanowiono uczcić ten dzień. Pra-
cownicy Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice wraz z dy-
rekcją i pracownikami Gminnego 
Przedszkola w Przyszowicach zorgani-
zowali obchody Światowego Dnia 
Drzewa, w których uczestniczyło 
najmłodsze pokolenie mieszkańców 
gminy - przedszkolaki z grupy Myszki 
i Kasztanki z Gminnego Przedszkola 
w Przyszowicach oraz uczniowie Ze-
społu Szkolno Przedszkolnego w Przy-
szowicach. W uroczystości wzięli 
również udział dyrektor Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowicach, kie-
rownicy referatów Ochrony Środowiska i Edu-
kacji i Zdrowia Urzędu Gminy oraz Pan Damian 
Froncek. 
    Obchody rozpoczęły się prezentacją drzew 
rosnących w parku przy Zespole Pałacowo - 
Parkowym w Przyszowicach, którą przedstawili 
uczniowie klasy VI Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Przyszowicach. Podczas prezentacji 
mali mieszkańcy poznali gatunki drzew ro-
snących w parku oraz nauczyli się je rozpozna-
wać.Po prezentacji dzieci wraz z opiekunami oraz 
zaproszeni goście udali się do parku, gdzie 
posadzono cztery dęby. Sadzonki drzew zostały

ufundowane przez Urząd Gminy Gierałtowice 
oraz Pana Damiana Froncek. Drzewom nadano 
imiona Marysia i Antek oraz Maksiu i Agatka. 
Następnie dzieci złożyły uroczystą przysięgę, że 
zawsze będą dbać o drzewa i je szanować.
    Na zakończenie młodym ekologom wręczono 
medale MAŁY PRZYJACIEL DRZEW. Obcho-
dy Dnia Drzewa stanowiły jeden z elementów 
zadania pn. „Podniesienie walorów przyrodniczo 
- krajobrazowych zabytkowego Zespołu Pała-
cowo - Parkowego w Przyszowicach z udziałem 
najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy”, 
na którego realizację Gmina Gierałtowice uzy-
skała dofinansowanie w ramach konkursu 
„Powiat Przyjazny Środowisku”.

Światowy Dzień Drzewa 
w gminie Gierałtowice

Ref. Ochrony Środowiska UG

Ref. Ochrony Środowiska UG

JM
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informator

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2014/2015

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  8. Czarni-Góral Żywiec

  5. Jedność 32 Przyszowice

  10. Iskra Pszczyna

  15. Górnik Pszów

  7. GTS Bojszowy

  11. GKS II Katowice

  3. Krupiński Suszec

  16. Podlesianka Katowice

13. Unia Turza Śląska

12. Unia Racibórz

2. Drzewiarz Jasienica

9. Szczakowianka Jaworzno

4. Forteca Świerklany

6. Gwarek Ornontowice

14. GKS Radziechowy-Wieprz

1. LKS Bełk 15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

38

31

28

28

24

23

20

19

18

18

18

17

16

15

11 

9

45-10

30-11

28-25

23-16

37-30

22-22

17-20

22-28

21-17

19-26

33-24

30-43

17-21

22-26

16-39

12-36

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  16. Tęcza Wielowieś

  3. Zryw Radonia

  5. Młodość Rudno

  12. Walka Makoszowy (Zabrze)

  11. Naprzód Żernica

  9. MOSiR Stal Zabrze

  4. Sokół Łany Wielkie

  13. Drama Kamieniec

  2. Zaborze Zabrze

15. Ruch Kozłów

10. Orły Bojszów

14. Społem Zabrze

7. Carbo Gliwice

6. Gwiazda Chudów

1. Gwarek Zabrze 37

31

29

28

26

26

22

21

20

19

17

17

15

14

14

2

  8. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2014/2015

16

15

15

15

15

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2014/2015

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  12. Tempo Paniówki

  4. Urania Ruda Śląska

  6. Wawel Wirek Ruda Śląska

  2. Wilki Wilcza

  5. Wyzwolenie Chorzów

  8. Buk Rudy Wielkie

  13. TKKF Zuch Orzepowice

  7. Orzeł Mokre (Mikołów)

  15. Czarni Pyskowice

  14. Zamkowiec Toszek

  9. KS 94 Rachowice

  3. LKS 1908 Nędza

  11. MKS Zabrze-Kończyce

16. Sokół Orzesze

1. Energetyk ROW II Rybnik

10. ŁTS Łabędy

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

38

32

31

31

30

24

24

19

18

18

17

17

16

13

7
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    Świetne wyniki sprawiają, że nazwi-
ska pięściarzy Gardy coraz częściej 
wymieniane są na szpaltach prasy re-
gionalnej i krajowej oraz w serwisach 
sportowych radia i telewizji. Przy oka-
zji media podają nazwę klubu i miej-
scowości - Gierałtowice. Przyjemnie 
jest przeczytać, usłyszeć. Informacje 
o sukcesie zawsze miło łaskoczą lokal-
ny patriotyzm, zwłaszcza, gdy miej-
scowość mała, a sukces duży. Tak było 
w trakcie juniorskich Mistrzostw Euro-
py w Boksie, rozgrywanych w paź-
dzierniku w rosyjskiej Anapie - media 
informowały wówczas o awansie do 
ćwierćfinału Damiana Durkacza - 
reprezentanta Polski i Gardy zarazem. 

    W kategorii dużego sukcesu rozpa-
trywać należy również wynik Justyny 
Górnik (Garda) w VI Pucharze Polski. 
Wicemistrzostwo, wywalczone w Gru-
dziądzu (październik br.), robi wra-
żenie - tym bardziej, że jej finałowa 
walka z Ewą Białas (Energetyk Jawo-
rzno), uznana została za najlepszą 
w turnieju, w efekcie obydwie otrzy-
mały z rąk prezesa Polskiego Związku 
Bokserskiego, Zbigniewa Górskiego, 
puchary, poświadczające bokserski 
kunszt. 
Klasę naszej zawodniczki dostrzegł

również trener Młodzieżowej Kadry 
Narodowej, Paweł Pasiak, który 
w swoim wywiadzie, zamieszczonym 
na głównej stronie PZB, powiedział: 
Swoim występem w Grudziądzu Ju-
styna Górnik udowodniła, że na chwilę 
obecną znajduje się w czołówce krajo-
wej w kategorii do 54 kg.

I Memoriał im.Tadeusza Łady
   27 września w Gie-
rałtowicach odbył się 
I Memoriał im. Tade-
usza Łady o Puchar 
Wójta Gminy Gierał-
towice.   

   Gościem specjalnym 
był Mistrz Olimpijski 
z Tokio Marian Ka-
sprzyk, który objął 
również honorowy 
patronat nad turniejem.  
    Podczas Memoriału 
stoczono 20 pojedyn-
ków, których bohaterami byli m.in. 
medaliści Mistrzostw Polski, Śląska, 
Dolnego Śląska, Małopolski. Walki 
stały na bardzo wysokim poziomie 
sportowym i były wyrównane o czym 
świadczy duża ilość werdyktów 2-1. 

    Puchar Wójta Gminy Gierałtowice 
dla najlepszego zawodnika wywalczył 
Szymon Białas z MOSM Tychy, nato-
miast Puchar dla najlepszego młodzika 
zdobył Remigiusz Skoczyński z Gar-
dy Gierałtowice.

Rękawica z autografem
Mistrza Olimpijskiego
dla GARDY Gierałtowice

Justyna 
Górnik

/JM/

Od lewej: Szymon Białas, Marian Kasprzyk, prezes Gardy Adam Firlit, 
trener Adam Spiecha i Remigiusz Skoczyński.

Piłka nożna
półmetek sezonu

Ariel Mnochy z lewej i Rafał Hajok z prawej - nieza-
wodny duet strzelecki Jedności. To za ich sprawą 
nasz IV-ligowiec zdobył najwięcej goli.

Najlepsi strzelcy:
1. Hajok Rafał - 14
2. Mnochy Ariel - 7
3. Waniek Tomasz - 5

Najlepsi asystenci:
1. Mnochy Ariel - 7
2. Kołodziej Michał - 4
3. Piewko Jarosław 
oraz Hajok Rafał - 3

Największa ilość występów:
Szołtysek Piotr oraz Jarosław Piewko - 15

   8 listopada rozegrano ostatnią kolejkę 
pierwszej części sezonu. IV-ligowa Je-
dność Przyszowice zakończyła ją pe-
wnym zwycięstwem wyjazdowym 2:0 
nad GTS Bojszowy - bramki strzelili: 
Sosna i Hajok. Bardzo dobre występy 
w końcówce rundy jesiennej wywindo-
wały nasz zespół na 5 m w tabeli. 
Poniżej garść statystyk z półmetka sezonu

Opr. 
Grzegorz Widuch
wiceprezes Jedności
ds. sportowych.



   15 października na pływalni Wodnik 
w Paniówkach po raz pierwszy odbyły się 
zawody pływackie klubów sportowych po-
siadających licencję Polskiego Związku 
Pływackiego. Ich organizatorem była se-
kcja pływacka LKS Jedność 32 Przyszo-
wice.

   Na Wodniku rywalizowało 331 pływaków 
(roczniki 2006-2000) z 21 klubów południowej 
Polski. Ceremonię otwarcia zawodów popro-
wadził wiceprezes Jedności Paweł Szołtysek, 
a nad ich przebiegiem czuwał zespół sędziowski 
kierowany przez Waldemara Kiliana - sędzie-
go kl. międzynarodowej. 
 

   W ramach zawodów rozegrano 20 konkuren-
cji indywidualnych oraz wyścig sztafet klubo-
wych 7x50 m stylem dowolnym, o dosyć orygi-
nalnym limicie - suma wieku uczestników po-
szczególnych sztafet nie mogła przekroczyć 
77 lat. 
  

    O kolejności miejsc w drużynowej klasyfika-
cji medalowej decydowała ilość złotych krą-
żków - wygrał ją SiKRET Gliwice - 27 medali, 
w tym 17 złotych. Miejsce drugie zajęła Omega 
Olkusz - 34 medale (14 złotych), na trzecim sto-
pniu podium stanęli pływacy Jedności Przy-
szowice z dorobkiem 34 medali, w tym 13 zło-
tych, 13 srebrnych i 6 brązowych. Należy dodać, 
że dwoje z naszych pływaków, Sandra Kocur 
w kategorii wiekowej 11 lat oraz Rafał Wyro-
bek w kat. 13-14 lat, wygrali klasyfikację indy-

widualną w swoich grupach (suma punktów 
FINA za dwa starty) i uhonorowani zostali Pu-
charami Jedności dla najlepszych zawodników 
mityngu.

    - Wszyscy zawodnicy sekcji prezentowali wy-
soką formę sportową, której efektem jest 19 no-
wych rekordów LKS Jedność 32 Przyszowice - 
pochwaliła swoich podopiecznych trener, 
Alicja Stachura.

    Należy podkreślić świetną atmosferę spor-
tową oraz dobrą organizację zawodów, w którą 
włączyli się rodzice, trenerzy i działacze klubu 
z prezesem Marianem Szołtyskiem. Koordy-
natorami wszystkich prac organizacyjnych byli: 
Alicja Stachura, Piotr Swaczyna oraz Krzy-
sztof Hudzikowski. Rodzicom i trenerom udało

się pozyskać 23 sponsorów - dzięki nim, zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii otrzymali atra-
kcyjne nagrody rzeczowe, a zawodnicy zwy-
cięskiej sztafety - tablety. Zawody wsparła fi-
nansowo Gmina Gierałtowice, zarząd Wodnika 
udostępnił obiekt i urządzenia.
Medale dla barw Jedności Przyszowice zdobyli:
Sandra Kocur - 4 złote medale,
Robert Wyrobek - 3 złote i 1 srebrny,
Rafał Wyrobek - 2 złote i 2 srebrne,
Jakub Kalkan - 2 złote i 1 srebrny,
Magdalena Swaczyna - 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy,
Adam Kruczkowski - 1 złoty i 1 brązowy,
Bartosz Prokop - 2 srebrne,
Maksymilian Pierchała - 1 srebrny i 1 brązowy,
Szymon Cajza - 2 brązowe,
Emilia Browarska - 1 srebrny,
Jagoda Gorszanów - 1 srebrny,
Marcel Ura - 1 srebrny,
Mateusz Hudzikowski - 1 brązowy. /Źródło: Alicja Stachura/

    Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli 
udział w I turze wyborów. To niezwykle ważne, aby 
o przyszłości naszej Gminy decydowało jak najwię-
cej Mieszkańców.

    Szczególne słowa podziękowania kieruję do tych, 
którzy oddali głos na mnie i tych kandydatów na rad-
nych, którzy podejmą w najbliższej kadencji Rady Gmi-
ny działania skuteczne dla dalszego rozwoju Gminy. 

    Od lat nasza Gmina prezentuje się w czołówce gmin 
naszego regionu, ale również w skali kraju. Nasze osią-
gnięcia uznane zostały w przeprowadzonym w skali 
ogólnopolskiej najnowszym rankingu gmin, które osią-
gnęły sukces ekonomiczny w kadencji 2010-2014. 
Gmina Gierałtowice zajęła w nim 3 miejsce w woje-
wództwie śląskim i 36 w kraju.

    21 listopada odebrałem we Wrocławiu prestiżową na-
grodę w ogólnopolskim plebiscycie TAURON Rakiety 
Biznesu - Gminie Gierałtowice przyznano I nagrodę 
w kategorii Partnerstwo w Biznesie, m.in. za innowa-
cyjne działania w zakresie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii oraz tworzenie tzw. minicentrów 
energetycznych.

W najbliższej kadencji będę:

- kontynuował działania, dzięki którym tak 
skutecznie korzystaliśmy ze środków 
UE oraz funduszy krajowych,

- współpracował w oparciu o spokój, tolerancję i zgo-
dę, z poszanowaniem interesów wszystkich Mie-
szkańców, będąc nadal blisko ludzi i dla ludzi.

    Planujemy wiele inwestycji i projektów dedykowa-
nych dzieciom, młodzieży, osobom czynnym zawodo-
wo oraz seniorom. To bardzo ważne, żebyśmy w nad-
chodzących latach mogli kontynuować rozwój Gminy, 
byśmy wspierali się, w zgodzie i z energią pracowali dla 
wspólnego dobra.

    Dziękuję za słowa wsparcia i poparcie mojej kan-
dydatury w II turze wyborów przez Pana Tomasza 
Kowola reprezentującego KWW Zgoda i Przyszłość, 
stanowi to potwierdzenie współpracy dla dobra Gminy.

    Szanowni Państwo, wszystko zależy od Was i Wa-
szego głosu w II turze wyborów. Proszę Was o udział 
w wyborach i poparcie mnie 30 listopada.

   Wspólnie zapewnimy Gminie dalszy rozwój i spo-
kojną przyszłość.

Z wyrazami szacunku,
Joachim Bargiel

Sponsorzy zawodów: Omegamed, Stanisław Lauterbach: Regeneracja i montaż szyb samochodowych, Awax group, Eko-Flora System, Drogeria Aso, Grupa Multiplay, LuboTech, Tekla, Piekarnia 
Mryka, Piekarnia - Cukiernia Nowak, Motohibrid, Restautacja Artus, Delikatesy, Cukiernia Lux - Ostańscy, Centrum Baks, Kwiaciarnia Agawa, I.B.K. SERWIS, Sklep spożywczy - Pakura, 
Restauracja Verona, Delikatesy FOX, Tomhal, Sklep Insport na Pływalni „Wodnik”, AllSport, TYR.                                                                                           .

Sandra Kocur Rafał Wyrobek


