
    W Gimnazjum w Gierałtowicach 
już po raz piąty do akcji rusza sztab 
wolontariuszy. - Otrzymaliśmy zgodę 
na utworzenie sztabu i przygotowu-
jemy się do finału! - informuje Ale-
ksandra Bargiel-Firlit - szefowa szta-
bu nr 002057 z Gierałtowic - 10 sty-
cznia będziemy kwestować w naszej 
gminie.

    Przypomnijmy, że dzięki hojności 
i wielkiemu sercu mieszkańców na-
szej gminy, wolontariusze z gierałto-
wickiego gimnazjum zebrali już w do-
tychczasowych edycjach Wielkiej 
Orkiestry 43 807 zł. Zachęcamy do 
datków i w tym roku! Zbiórka  prze-
znaczona zostanie na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych oraz dla zapewnienia go-
dnej opieki medycznej seniorów.

   W związku z wydaniem 100. numeru 
naszego czasopisma, redakcja ogłasza 
konkurs dla czytelników. Udział 
w nim mogą wziąć Ci spośród Pań-
stwa, którzy kolekcjonują „Wieści 
Gminy Gierałtowice”. Zwycięzcą zo-
stanie osoba, która dostarczy do wy-
dawcy (Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7 B) 
największą liczbę kolejnych (pojedyn-
czych) numerów „Wieści” - od nr 1. do 
nr 100. Po odnotowaniu ich ilości, 
kolekcja zostanie zwrócona właści-
cielowi.
  

Konkurs trwa do 15 stycznia 2016 r.
Właściciele największych kolekcji 
otrzymają atrakcyjne nagrody.

Drodzy Czytelnicy!
   Czytając te słowa trzymacie w dło-
niach setny numer miesięcznika 
„Wieści Gminy Gierałtowice”. Ozna-
cza to, że jesteśmy razem już 13 lat. 
Nie każdy tytuł prasowy ma tyle 
szczęścia, żeby bez większych 
zawirowań ukazywać się nieprzer-
wanie przez tak długi okres czasu.

    Pewnie nie każdy już pamięta ale 
początkowo „Wieści” były kwartal-
nikiem wydawanym przez Radę 
i Zarząd Gminy. Spełniały rolę gmin-
nej kroniki odnotowującej najwa-
żniejsze lokalne wydarzenia. Z cza-
sem nasz periodyk przeszedł długą 
drogę, nabrał doświadczenia. Stał się 
miesięcznikiem, zarejestrowanym 
tytułem prasowym, którego wydaw-
cą jest obecnie Gminny Ośrodek 
Kultury.

   Jak dotąd redagowaniem infor-
macji zajmowały się dwie osoby, 
które wywarły ogromny wpływa na 
charakter oraz sposób postrzegania 
„Wieści” w środowisku. Pierwszy 

z nich to nasz oddany kolega, dzia-
łający „po sąsiedzku” w „Przeglądzie 
Lokalnym” red. Bogusław Wilk. 
Natomiast tą drugą osobą, która jest 
z nami nieprzerwanie od czerwca 
2007 roku - jest red. Jerzy Miszczyk.

   Ale gazeta lokalna - to nie tylko 
redaktorzy - to cała armia współpra-
cowników. Osób, instytucji oraz 
organizacji, które w bezinteresowny 
sposób przekazują nam szereg 
wiadomości. Informują nas o wyda-
rzeniach, które możemy opisać i za-
mieścić na naszych łamach. W tym 
momencie to najlepsza okazja aby 
złożyć im gorące podziękowania za 
pomoc i zaangażowanie. 

  Dziękujemy przedstawicielom 
władz Gminy - Wójtowi Joachimowi 
Bargielowi oraz Przewodniczącemu 
Rady Józefowi Buchczykowi - którzy 
widzą potrzebę dokumentowania 
wydarzeń lokalnych, integrowania 
społeczeństwa czy prowadzenia 
polityki informacyjnej za pośre-
dnictwem naszego czasopisma. 

Serdeczne dziękujemy pracownikom 
Urzędu Gminy, sołtysom, radnym 
gminy, lokalnym organizacjom poza-
rządowym za owocną współpracę, 
a także proboszczom oraz wła-
ścicielom sklepów za pomoc w dy-
strybucji gazety.

Piotr Rychlewski, redaktor naczelny

Pierwszy numer 
„WIEŚCI” 
z 9 maja 2002 r.

Pismo ukazało się 
pod tytułem: 
„Wieści Gminne”.
W winiecie widnieje
informacja: Kwartal-
nik Mieszkańców 
Gminy. Późniejsze
numery wychodziły
już jako „Wieści Gmi-
ny Gierałtowice” - od
roku 2007 co dwa 
miesiące, od 2011
jako miesięcznik. 

Na pierwszej stronie opublikowano teksty wójta 
Joachima Bargiela i ówczesnego przewodniczą-
cego RG Kazimierza Podsiadły - inicjatorów stwo-
rzenia: medialnej kroniki w postaci periodyku pod 
tytułem „Wieści Gminne” . Źródło: A. B-F. ZSP w Gierałtowicach

Boże Narodzenie 2015
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który każdy z nas zna już od kołyski.
Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia”. *

Szanowni Państwo, życzymy aby zacytowane słowa
znanej piosenki Czerwonych Gitar były inspiracją
do radosnego przeżywania zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia. Życzymy także wszystkim
mieszkańcom gminy Gierałtowice i czytelnikom
naszego lokalnego pisma wiele zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności, w Nowym - 2016 roku. 

/Krzysztof Dzikowski/

Przewodniczący 
Rady Gminy
Józef Buchczyk

Wójt Gminy
Gierałtowice
Joachim Bargiel
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Uchwały istotne dla portfeli mie-
szkańców - podatki bez zmian.  

Odpady z posesji wywożone 
będą co dwa tygodnie. Wzrost 
opłat będzie raczej symboliczny 
- w granicach 50 groszy miesię-
cznie od osoby - wynika z wyli-
czeń skarbnika gminy.

Wywozić śmieci raz na cztery 
czy raz na dwa tygodnie? 
Pytanie to wywołało na se-

sji ożywioną dyskusję. Dotychczas 
odpady z gminnych posesji wywożone 
były raz w miesiącu, z wyjątkiem 
Osiedla Leśnego w Paniówkach, gdzie 
kubły opróżniano raz na dwa tygodnie.    

    Perspektywa częstszego wywozu 
odpadów (dwa razy w miesiącu) 
wzbudziła u mieszkańców, zwłaszcza 
u starszego pokolenia, obawy doty-
czące wzrostu kosztów za tę usługę - 
taką informację przekazali na sesji 
m.in. sołtysi: Gerda Czapelka z Gie-
rałtowic i Józef Posiłek z Chudowa, 
jednocześnie dodali, że część miesz-
kańców domaga się częstszego wywo-
zu śmieci - dwa razy w miesiącu. 

    Za utrzymaniem status quo - wywóz 
raz w miesiącu - opowiedziała się 
m.in. Komisja Budżetu i Planowania 
kierowana przez radnego Pawła 
Szarego, która wniosła do porządku 
obrad projekt uchwały wprowadza-
jący korektę do uchwały RG z 27 paź-
dziernika br., dotyczącej: „sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Gierałtowice”. Intencją wpro-
wadzenia korekty było takie sformu-
łowanie uchwały aby odpady zmie-
szane można było odbierać od wła-
ścicieli posesji tylko raz na cztery 
tygodnie. Natomiast wspomniana 
uchwała z 27 października br. zawiera 
zapis umożliwiający częstszy wywóz 
odpadów. Należy dodać, że Urząd 
Gminy ogłosił przetarg na wyłonienie 
firmy wywożącej odpady, podając 
w specyfikacji przetargowej często-
tliwość wywozu śmieci - raz na dwa 
tygodnie. Po długiej dyskusji radni 
przychylili się do wniosku przewodni-
czącego Józefa Buchczyka, aby 
głosowanie nad uchwałą ograni-
czającą częstotliwość wywozu śmieci 
przełożyć na następną sesję. 

    Pozostałe punkty obrad nie budziły 
już takich emocji - Rada Gminy rozpa-
trzyła i podjęła szereg uchwał również 
istotnych dla portfeli mieszkańców 
i przedsiębiorców działających na te-
renie gminy - m.in. jednogłośnie pod-
jęto uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. Przyjęto również uchwałę 

dotyczącą wysokości stawek podatku 
od środków transportowych - stawki 
tych podatków (również od nierucho-
mości) opublikujemy w styczniowym 
numerze „Wieści”.

   Kolejne uchwały podjęte przez Radę 
dotyczyły m.in.: a) opłaty targowej, 
b) przyjęcia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodat-
ków: motywacyjnego, funkcyjnego, 
za warunki pracy, wysługę lat, obli-
czania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny dora-
źnych zastępstw oraz innych skła-
dników wynagrodzenia, a także wy-
sokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz zasady jego 
przyznawania i wypłacania, c) uchwa-
lenia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków”, d) „Pro-
gramu współpracy Gminy Gierałto-
wice z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2016”.

Sesja zwołana została na wniosek 
14 radnych. Głównym punktem 
obrad było głosowanie nad 

projektami uchwał, które miały 
ograniczyć wywóz śmieci z posesji do 
jednego razu w ciągu czterech tygodni. 
Po jej wprowadzeniu częstszy wywóz 
śmieci byłby niemożliwy. Jednak 
w głosowaniu Rada Gminy odrzuciła 
uchwałę większością głosów. Przeciw 
jej podjęciu głosowało 4 radnych, 
3 radnych głosowało „za”, 7 wstrzy-
mało się od głosu. W głosowaniu nad 
kolejną uchwałą - dotyczącą Regula-
minu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Gieratowice - padł 
remis i w związku z tym uchwała nie 
została podjęta. Oznacza to, że wywóz 
śmieci z posesji na terenie gminy 
Gierałtowice będzie odbywał się raz 
na dwa tygodnie. 

    Głosowanie poprzedziła trwająca 
blisko dwie godziny dyskusja, w której 
przedstawiciele Urzędu Gminy, 
mieszkańcy i niektórzy radni wysunęli 
argumenty przeciw ograniczaniu wy-
wozu śmieci z posesji do jednego razu 
w ciągu czterech tygodni. 

    Wójt gminy Joachim Bargiel ape-
lował do radnych, aby nie podejmo-
wali uchwał przedłożonych na sesji. 
- Wynik przetargu (na wyłonienie 
firmy obsługującej gospodarkę odpa-
dami - red.) okazał się bardzo ko-
rzystny dla społeczności lokalnej. Przy 
niewielkim wzroście opłaty, wywóz 
odpadów przez cały rok będzie 
odbywał się co dwa tygodnie. Z wiel-
kim prawdopodobieństwem można 
przypuszczać, że w sytuacji gdyby do-
szło do unieważnienia przetargu 
i ogłoszenia nowego, to korzystniej-
szych warunków nie da się uzyskać - 
argumentował wójt. Z kolei miesz-
kanka gminy, Anna Dorbas, powie-
działa: Nie wyobrażam sobie tego, 
żeby rodzina w której są małe dzieci 
przechowywała śmieci przez cały 
miesiąc. Sołtys Gerda Czapelka po-
informowała, że w Gierałtowicach 
wiele rodzin domaga się tego, aby 
śmieci były wywożone częściej, są to 
zwłaszcza ludzie młodzi, którzy wy-
budowali nowe domy. Mieszkańcy 
akceptują wzrost ceny. Sołtys nadmie-
niła również, że w okolicznych gmi-
nach opłaty za wywóz śmieci wzrosły 
znacznie więcej niż w naszej gminie. 
Należy dodać, że na ręce przewodni-
czącego Rady Gminy wpłynęły pisma, 
w których mieszkańcy domagają się 
zwiększenia częstotliwości wywozu 
śmieci - podpisało się pod nimi 67 mie-
szkańców Osiedla Leśnego w Paniów-
kach i 160 mieszkańców z pozostałych 
terenów gminy.

    W trakcie sesji kierowniczka Refe-
ratu Ochrony Środowiska, Marta Py-
zik, udzieliła odpowiedzi na wniosek 
radnego Pawła Szarego w sprawie od-
wołania przetargu na wyłonienie firmy 
obsługującej gospodarkę odpadami 
w naszej gminie. Wyjaśniła, że praw-
nicy po przeanalizowaniu wniosku nie 
znaleźli podstaw do odwołania prze-
targu, w związku z tym próba unie-
ważnienia go byłaby naruszeniem dy-
scypliny finansów publicznych. Mar-
ta Pyzik poinformowała również 
o wynikach przetargu, który rozstrzy-
gnięty został 1 grudnia br. Spośród 
dwóch ofert, korzystniejsza okazała 
się złożona przez firmę REMONDIS 
z Gliwic - cena za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów skalkulowana przez 
tą firmę wynosi: 2 759 992 zł i jest 
przeszło 300 tys. zł niższa od propo-
zycji konkurenta. Do wyniku przetar-
gu odniósł się skarbnik gminy Michał 
Kafanke, informując, że stawkę za 
wywóz odpadów skalkulowano na 
kwotę 10,50 zł od osoby - wzrost ceny 
tylko o 50 gr możliwy był dzięki nad-
wyżce - 510 tys. zł, którą gmina wygo-
spodarowała w czasie 2,5 roku działa-
nia systemu gospodarki odpadami.

Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. JM

    Z uwagi na zbliżający się okres 
świąteczny, a co za tym idzie wzmo-
żenie działalności przestępczej, 
Komisariat Policji w Knurowie 
zwraca się z prośbą do mieszkańców 
gminy, aby w tych dniach nie została 
uśpiona ich czujność i zadbali o swoje 
mienie ze szczególną uwagą.

    Wychodząc z domu należy zabez-
pieczyć wszystkie wejścia. Do domu 
nie należy wpuszczać osób podają-
cych się za pracowników gazowni, 
energetyki, kominiarzy, inkwizytorów 
bez potwierdzenia ich tożsamości. 
Wszelkie podejrzane telefony od osób 
podających się za wnuczka, księdza, 
policjanta, dalekiego krewnego należy 
od razu zgłaszać na Policję. 
Także w przypadku zauważenia podej-
rzanego samochodu czy osób należy 
niezwłocznie zawiadomić Policję, 
dzwoniąc na bezpłatny numer 112.

Godz. 16.30 - salki katechetyczne przy 
kościele w Paniówkach.
   Spotkanie autorskie z ks. Arkadiu-
szem Noconiem - autorem przewo-
dnika pt. „Śladami Jana Pawła II po 
Watykanie”.
Ksiądz Arkadiusz po-
chodzi z Paniówek, 
posługę kapłańską 
pełni w Watykanie. 
Będzie więc okazja 
do wysłuchania in-
formacji z pierwszej 
ręki o stolicy Pio-
trowej i miejscach 
związanych z naszym papieżem. 

Orszak Trzech Króli w Paniówkach - 
orszak wyruszy ok. godz. 16.30 spod 
krzyża stojącego u zbiegu ulic Swo-
body i Zwycięstwa. Miejscem doce-
lowym będzie plac przy salkach ka-
techetycznych miejscowego kościoła.
   W programie m.in.: poczęstunek dla 
dzieci, kolędowanie przy ognisku 
i choince, pieczenie kiełbasek.   

Godz. 17.00 - aula szkoły w Gierałto-
wicach. Koncert Noworoczny w wy-
konaniu uczniów Stowarzyszenia Mu-
zycznego Mozart. 

Godz. 17.00 - aula szkoły w Przyszo-
wicach. Koncert Noworoczny w wy-
konaniu uczniów Stowarzyszenia 
Muzycznego Mozart. 

27 grudnia - niedziela

6 stycznia 2016 r. - środa

3 stycznia 2016 r. - niedziela

9 stycznia 2016 r. - sobota

17 stycznia 2016 r. - niedziela

24 stycznia 2016 r. - niedziela

Godz. 15.00 - kościół w Paniówkach - 
Noworoczny Koncert Kolęd - wystą-
pią: Chór Cecylia i Orkiestra Dęta przy 
OSP w Przyszowicach. 

Godz. 17.00 - szkoła w Przyszowicach 
- Koncert Świąteczno-Noworoczny 
Orkiestry Dętej przy OSP w Przyszo-
wicach. 



    Obecnie prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego (przez 52 tygodnie po uro-
dzeniu dziecka, dłużej w przypadku 
ciąży mnogiej) mają rodzice będący 
pracownikami - w czasie urlopów ma-
cierzyńskiego i rodzicielskiego. Rów-
nież przedsiębiorcy opłacający składki 
oraz osoby zatrudnione na umowę zle-
cenie, jeśli od umowy odprowadzane 
są składki na ubezpieczenie choro-
bowe) mają prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego przez okres odpowiadający 

urlopom dla pracowników. Uprawnień 
takich nie mają bezrobotni, studenci 
ani uczniowie, osoby pracujące na pod-
stawie umów cywilno-prawnych, 
rolnicy. Nowelizacja wprowadza dla 
nich świadczenie rodzicielskie w wy-
sokości 1000 zł miesięcznie, które 
będzie można pobierać przez rok 
(52 tygodnie) w przypadku urodzenia 
bądź przyjęcia na wychowanie jednego 
dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 
65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czwor-
gu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 
71 tygodni. Terminy będą liczone od 
dnia porodu albo przyjęcia dziecka na 
wychowanie.

   Świadczenie rodzicielskie będzie 
przysługiwać osobom, które urodziły 
dziecko, a które nie są uprawnione do 
zasiłku macierzyńskiego lub uposa-
żenia macierzyńskiego. Uprawnieni do 
pobierania tego świadczenia będą więc 
m.in. bezrobotni, studenci, a także za-
trudnieni na podstawie umów cywilno-
prawnych (w przypadku umów zle-
cenia lub umów, do których stosuje się 
przepisy o zleceniu - świadczenie 
rodzicielskie będzie przysługiwać 
w przypadku braku uprawnienia do 
zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nie-
opłacane były składki na ubezpiecze-
nie chorobowe). Osoby bezrobotne, 
którym przyznane zostanie świadcze-
nie rodzicielskie, nie stracą statusu 
osoby bezrobotnej (będzie opłacana za 
nie składka na ubezpieczenie zdro-
wotne i będą uprawnione do zasiłku dla 
bezrobotnych).

    Nagrodę, w imieniu ministra, wrę-
czył naszej nauczycielce Stanisław 
Faber, śląski kurator oświaty. Uro-
czystość ta miała miejsce 14 grudnia 
w siedzibie Śląskiego Kuratorium 
Oświaty w Katowicach.

    - Nagroda jest dla mnie dużym wy-
różnieniem i cieszę się, że moja wielo-
letnia praca z młodzieżą została do-
strzeżona i doceniona - powiedziała 
dla „Wieści” Alicja Stachura - Chcę 

też dodać, że pierwszym mentorem 
była dla mnie pani Barbara Mansfeld, 
to ona mnie zatrudniła u siebie 
w szkole, otoczyła opieką i wiele 
nauczyła. Uzyskana nagroda będzie 
dla mnie bodźcem do dalszej pracy - 
wyznała nauczycielka. 
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    Laureatka nagrody MEN jest osobą 
mocno zaangażowaną w sport i dobrze 
zorganizowaną. Potrafi pogodzić 
pracę nauczyciela wychowania fizy-
cznego w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Przyszowicach z pracą 
naukową na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, gdzie kie-
ruje Katedrą Pływania. W naszej 
gminie znana jest przede wszystkim 
jako trenerka sekcji pływackiej LKS 
Jedność 32 Przyszowice. Trenowani 
przez nią zawodnicy (uczniowie 
naszych szkół) odnoszą na zawodach 
duże sukcesy - dotychczas zdobyli 
m.in. kilkadziesiąt medali Mistrzostw 
Śląska w różnych kategoriach wie-
kowych.

3WIEŚCI - grudzień 2015

    Aktualnie gdy rodzina przekroczy 
próg dochodowy (674 zł na osobę w ro-
dzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełno-
sprawnym dzieckiem), traci prawo do 
świadczeń rodzinnych. Dzięki zmia-
nom od nowego roku świadczenia nie 
będą już odbierane po przekroczeniu 
progu, ale stopniowo obniżane wraz ze 
wzrostem dochodu. Za każde przekro-
czenie progu o 1 zł, łączna kwota 
świadczeń przysługujących rodzinie 
będzie pomniejszana o 1 zł.  
   Nowe przepisy dotyczą zasiłku ro-
dzinnego i dodatków do niego z ty-
tułu: urodzenia dziecka, samotnego 
wychowywania dziecka, opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego, wychowy-
wania dziecka w rodzinie wielodzie-
tnej, kształcenia i rehabilitacji dziec-
ka niepełnosprawnego, rozpoczęcia 
roku szkolnego, podjęcia przez dzie-
cko nauki poza miejscem zamie-
szkania.

    Zmiany obejmą też rodziny, które 
nie mają prawa do świadczeń z powodu 
przekroczenia progu dochodowego. 
Wystarczy, że ponownie wystąpią 
z wnioskiem o wsparcie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gierałtowi-
cach,  ul. Powstańców Śl. 1. 

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32 301-15-28.

Dokończenie na następnej stronie

    Warsztaty odbyły się w liczącym 
60 tys. mieszkańców Herten w połu-
dniowej Nadrenii-Westfalii. W trakcie 
warsztatów przedstawiono działania 
gmin niemieckich i polskich (w tym 
gminy Gierałtowice) w dziedzinie 
ograniczenia niskiej emisji, które 
otwierają drogę do wstąpienia do Sto-
warzyszenia Energie Cities oraz do 
tzw. „Porozumienia burmistrzów”. 

    W warsztatach na zaproszenie stro-
ny niemieckiej - Federalnego Mini-
sterstwa Ochrony Środowiska i Agen-
cji Adelphi - wzięło udział 18 samo-
rządów niemieckich i polskich. Z wo-
jewództwa śląskiego reprezentowane 
były: Zabrze, Bielsko-Biała, Często-
chowa, Dąbrowa Górnicza oraz Gie-
rałtowice. 

   Program warsztatów obejmował 
oprócz prelekcji, prezentacji i dysku-
sji na temat zmian strukturalnych 
i odnowy energetycznej gmin, wizyty: 
w Herten w tzw. „Alei Zmian” z Cen-
trum Produkcji Wodoru, w Bottrop 
w centrum „Innowacyjne Miasto”, 
w Gelsenkirschen w centrum „Rewi-
talizacji starych osiedli”.

    Uczestnicy warsztatów zapoznali 
się z osiągnięciami poszczególnych 
gmin w dziedzinie nowoczesnych roz-
wiązań energetycznych pozwala-
jących na ograniczenie niskiej emisji 
jako głównego kierunku pakietu 
klimatycznego 3x20. 

/J. B./

/JM/
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    Budowa nowego segmentu przed-
szkola przy ul. Dworskiej w Paniów-
kach była okazją do modernizacji 
i przebudowy kotłowni, która dopro-
wadza ciepło nie tylko do sal przed-
szkolnych ale też i do pozostałych bu-
dynków w tym kompleksie - OSP 
i LKS Tempo Paniówki. 

   Nowa kotłownia jest w pełni eko-
logiczna - dotychczas używane piece 
węglowe zastąpiono dwoma kotłami 
gazowymi o łącznej mocy 2x125 kW. 
W ramach modernizacji wykonano 
m.in. przyłącze gazowe od punktu 
redukcyjno-pomiarowego do kotło-
wni, wewnętrzną instalację gazową do 
kuchni przedszkola, którą wyposażo-
no w taboret gazowy o mocy 2x7 kW.

    Modernizację przeprowadziła firma 
Instal-Rogra z Cieszyna. Prace trwały 
od czerwca do listopada br. Koszt 
modernizacji wyniósł 297 891 zł.

Dokończenie ze strony 3

    Ustawa umożliwia też finansowanie 
świadczeń rodzicielskich dla rolników. 
Z uwagi na to, że świadczenie będzie 
wypłacane przez KRUS, zwiększono 
wysokość odpisu na fundusz prewencji 
i rehabilitacji KRUS z 5 do 6,5 proc. 
Nie zwiększy to składek płaconych 
przez rolników do KRUS, ani też nie 
wniesie żadnych zmian do budżetu 
państwa.

    Nowe rozwiązania wchodzą w życie 
od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy 
przejściowe zakładają, że świadczenia 
przysługiwać będą też rodzicom dzieci 
urodzonych przed tą datą, jeśli nie 
minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin 
(i odpowiednio więcej w przypadku 
ciąży mnogiej). Zatem np., gdy 
dziecko przyjdzie na świat 1 grudnia 
2015 r., rodzice będą mogli pobierać 
świadczenie przez 11 miesięcy.

    By uniknąć sytuacji, w której zasiłek 
macierzyński mógłby być niższy niż 
świadczenie rodzicielskie, zapropono-
wano wprowadzenie minimalnej 
wysokości netto zasiłku macierzyń-
skiego oraz świadczeń z tytułu uro-
dzenia dziecka w innych systemach niż 
powszechny system ubezpieczeniowy 
i określenie jej na poziomie 1 tys. zł. 
Oznacza to podwyżkę np. dla osób 
ubezpieczonych w KRUS, którym obe-
cnie przysługują jednorazowe świad-
czenia wynoszące równowartość 
czterech najniższych emerytur.

    Ze świadczenia nie będą mogły sko-
rzystać osoby uprawnione do zasiłku 
macierzyńskiego, a także osoby, które 
mają prawo skorzystania z tego typu 
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka 
w innych systemach niż powszechny 
system ubezpieczeniowy (m.in. fun-
kcjonariusze służb mundurowych). 
Jeżeli jeden z rodziców będzie upra-
wniony do zasiłku macierzyńskiego, 
drugiemu z rodziców nie będzie przy-
sługiwało świadczenie rodzicielskie.

    Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społe-
cznej w Gierałtowicach, przy ul. Pow-
stańców Śl. 1, lub pod numerem tele-
fonu: 32 301-15-28

/Źródło: OPS w Gierałtowicach/ /Źródło: Ref. Inwestycji UG Gierałtowice/ Foto: J. Miszczyk

/Źródło: PGK/

    Konkurs skierowany jest do wszy-
stkich osób pełnoletnich, poza praco-
wnikami organizatora konkursu.
 

    Aby wziąć udział w konkursie, ucze-
stnik powinien przesłać wymyśloną 
przez siebie propozycję nazwy gmin-
nej oczyszczalni ścieków w Przyszo-
wicach - do 31 stycznia 2016 r. do 
godz. 14.00, pocztą elektroniczną na 
adres: jrp@kanalizacja-gieraltowice.pl

podając: imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, numer telefonu, zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych 
o treści: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia konkursu na nadanie 
nazwy oczyszczalni ścieków w Przyszo-
wicach, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1662, poz. 1182 
z późn. zm.) oraz propozycję nazwy dla 
oczyszczalni ścieków.

 : ekspres 
do kawy, pamiątkowy, ekskluzywny 
zestaw piśmienniczy (pióro i długo-
pis) oraz udział w imprezie inaugu-
racyjnej zakończenia Projektu budo-
wy kanalizacji sanitarnej wraz z oczy-
szczalnią ścieków w gminie Gierał-
towice.

Szczegółowy Regulamin Konkursu 
ogłoszono na stronie internetowej: 
www.kanalizacja-gieraltowice.pl

Nagrodami w konkursie są 

    Niedzielne popołudnie 29 listo-
pada br. stało się dla rodziców, 
a także całej społeczności lokalnej, 
wyjątkową okazją, by zwiedzić 
przedszkole w Paniówkach, które 
od września tego roku oficjalnie 
otworzyło nową część budynku. 

    Dzień Otwarty połączony był z wie-
loma atrakcjami. Na przybyłych gości 
czekał Kiermasz Świąteczny, na 
którym można było zakupić świąte-
czne ozdoby przygotowane przez 
przedszkolaków, rodziców z dziećmi 
i nauczycieli. Dzięki zaangażowaniu 
rodziców podniebienia zebranych 

raczyły pyszne, domowe ciasta oraz 
napoje. Oprócz tego na gości czekały 
śląskie przysmaki jak np. żurek, chleb 
ze smalcem przygotowane przez panie 
z naszej przedszkolnej kuchni. Dużym 
powodzeniem cieszył się kącik Szczę-
śliwy traf, w którym na każdego cze-
kały atrakcyjne nagrody. 

    W czasie uroczystości wszystkie 
grupy przedszkolne zaprezentowały 
swoje umiejętności artystyczne 
w układach tanecznych. Ponadto re-
pertuar programu wzbogacił występ 
zespołu wokalno-instrumentalnego 
Uskrzydleni z Gierałtowic, któremu 
serdecznie dziękujemy za wspaniały 

koncert. Po programie artystycznym 
wiele z dzieci skorzystało z kącika 
malowania twarzy.

    Dzień otwarty cieszył się ogro-
mnym zainteresowaniem o czym 
świadczy liczna obecność zaproszo-
nych gości, którzy mamy nadzieję 
miło spędzili czas w murach naszego 
przedszkola. 

    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego pragnie podziękować przy-
byłym gościom, sponsorom, Radzie 
Rodziców, a także rodzicom, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie 
Dnia Otwartego Przedszkola i wspo-
mogli cel przyświecający wydarzeniu. 
Uroczystość była niezwykłym do-
świadczeniem i przeżyciem, które po-
zostanie na długo w naszej pamięci. 
Dochód z imprezy zostanie przezna-
czony na zakup zabawek oraz gier dla 
przedszkolaków.

/Paulina Wyrobek, ZSP Paniówki/

Foto: Łukasz Nowak
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    W Wigilii wzięło udział około czter-
dziestu podopiecznych Ośrodka. 
Opłatkiem podzielili się z nimi m.in. 
przedstawiciele naszego samorządu, 
wójt gminy Joachim Bargiel, prze-
wodniczący Rady Gminy Józef Buch-
czyk, sołtysi z wszystkich miejsco-
wości gminy a także proboszczowie 
z naszych parafii, księża: Marek Sów-
ka z Gierałtowic, Joachim Kloza 
z Chudowa, Józef Świerczek z Pa-
niówek i Adam Niedziela z Przy-
szowic.

    Na stół podano tradycyjne potrawy 
wigilijne, m.in. zupę grzybową i ryby. 
Spożyto je po odmówieniu modlitwy 
zaintonowanej przez proboszcza Gie-
rałtowic. Honory gospodyni wie-
czerzy pełniła kierowniczka OPS, 

Agnieszka Kałuża, która wraz z pra-
cownikami przygotowała dla podopie-
cznych Ośrodka świąteczne paczki. 

    Wigilii towarzyszyły piękne kolędy. 
Śpiewano je wspólnie do akompania-
mentu Mirosława Marcola (pianino 
elektryczne) a także słuchano - okazją 
to tego był znakomity, pełen energii 
koncert kolęd w wykonaniu dziecię-
cego zespołu „Uskrzydleni”, dzia-
łającego przy parafii w Gierałto-
wicach. 

    W gronie zaproszonych gości zna-
leźli się małżonkowie obchodzący 
w tym roku Diamentowe Gody (60-le-
cie związku), byli to Państwo: Elfryda 
i Paweł Stareczkowie oraz Dorota 
i Alojzy Cieślikowie z Przyszowic, 
natomiast Państwo Cecylia i Roman 
Burdowie z Gierałtowic spotkali się 
z przedstawicielami Urzędu Gminy 
w swoim rodzinnym domu. 

    Z okazji Złotych Godów (50-lecie 
związku) na spotkanie przybyli 
Państwo: Anna i Jerzy Skorkowie 

oraz Monika i Ferdynand Marcowie 
z Chudowa. Z Gierałtowic przyjechali 
Państwo: Ilza i Antoni Głąbicowie, 
Róża i Henryk Przybyłowie, Renata 
i Józef Teubnerowie oraz Zofia 
i Józef Spyrowie. Z Paniówek Pań-
stwo: Magdalena i Stefan Kędzior-
czykowie a z Przyszowic Państwo: 
Rozalia i Werner Bergerowie oraz 
Stefania i Stefan Hajdukowie. 

    Pary obchodzące półwiecza swoich 
małżeństw odznaczone zostały Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej - w jego 
imieniu wręczył je wójt gminy Joa-
chim Bargiel. Z kolei Diamentowe 
Pary uhonorowane zostały okoli-
cznościowymi dyplomami, gdyż 
medale otrzymały już 10 lat temu.

    Nie obyło się bez gratulacji, serde-
cznych życzeń i kwiatów, które na ręce 
jubilatów, poza Gospodarzem gminy, 
złożyli również przewodniczący RG 
Józef Buchczyk i kierownik USC 
Mirosław Marcol. Piękną oprawę 
artystyczną zapewniły spotkaniu 
dzieci z przyszowickiego przedszkola, 
wzruszając naszych Seniorów okoli-
cznościowymi wierszykami i piosen-
kami, przygotowanymi pod okiem 
swoich nauczycielek. 

    Kolejna część spotkania odbyła się 
już przy zastawionym stole. Aby tra-
dycji stało się zadość, za zdrowie 
jubilatów wzniesiono toast i odśpie-
wano gromkie „Sto lat”. 

/JM/

Janioły
Naszkryflali we Dziynniku 

Że Janioły na goiku 
Za podszeptym diobła złego 

Bo wisiały wele niego 
Wyrobiały fiku - miku

Kej mosz diobła wele siebie
To pamiyntej tyż ô niebie

Autorką fraszki jest Jadwiga Bohla,
mieszkanka Gierałtowic. Fraszka pochodzi 
z jej tomiku pt. „Sowizdrzalskie Rymy”. 

***

    16 grudnia odbyło się kolejne spot-
kanie w ramach Pracowni Eko-Deko 
w GOK. W czasie warsztatów ucze-
stnicy stworzyli niezwykłe i niepo-
wtarzalne Świąteczne Renifery, korzy-
stając z darów natury oraz ze zużytych 
materiałów. Czas upłynął nam rado-
śnie, w atmosferze prawdziwie przed-
świątecznej krzątaniny. Wszystkich 
zainteresowanych z przyjemnością in-
formujemy, że są już pomysły na na-
stępne dekoracyjne warsztaty.

    6 grudnia w auli szkoły w Gierał-
towicach odbył się doroczny gierał-
towicki Babski Comber, zorganizo-
wany tym razem w stylu wojskowym. 
Impreza nietypowa, bowiem na tej 
zabawie obecność panów nie ma ża-
dnego znaczenia, a jest wręcz nie-
wskazana. To świetna okazja, aby przy 
cieście, kawie lub herbacie poro-
zmawiać swobodnie o babskich spra-
wach. 
    Prowadzący biesiadę, tj. major Zbi-
gniew Cieślik i kapitan Grzegorz 
Pakura zadbali o to, aby oddane pod 
ich opiekę kobiety naprawdę dobrze 
się bawiły. Pomysłowe konkursy z na-
grodami wzbudzały salwy śmiechu. 
Panie udowodniły, że nie brakuje im 
poczucia humoru. Dzięki sponsorom, 
każda z uczestniczek otrzymała upo-
minek. Tradycji stało się zadość, 
bowiem w Mikołajki nikt nie może 
pozostać bez prezentu. Organizację te-
gorocznego Babskiego Combra 
wsparli: rodzice uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum, pan Artur 
Tomiczek, pani Stefania Tomula, 
Apteka św. Barbary, Apteka Bezcenne 
Zdrowie, Cukiernia Czech, oraz Pły-
walnia Wodnik w Paniówkach.       

   Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za zabawę i zapraszamy już za rok.

.

.
.

/U.C./

Foto: FOTO-IRENA Przyszowice

/JM/
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    9 grudnia na Wodniku rozegrano 
XI Mistrzostwa Gminy w Pływaniu 
Dzieci i Młodzieży o Puchar Wójta. 

    Puchary przyznano za najlepsze 
rezultaty mistrzostw w przeliczeniu na 
punkty FINA. Spośród pływaków ze 
szkół podstawowych najlepsze wyniki 
osiągnęli uczniowie klas szóstych SP 
w Paniówkach: Magdalena Swa-
czyna - 0:30.07 na 50 m st. dowolnym 
i na tym samym dystansie Dariusz 
Bartnik - 0:28.56, tym samym zdo-
byli oni główne trofea zawodów.  

    Spośród gimnazjalistów po puchary 
sięgnęli: Karolina Kaletka z Gimna-
zjum w Gierałtowicach - 0:31.14 na 
50 m st. dowolnym oraz Szymon Caj-
za z Gimnazjum w Paniówkach - 
0:26.20 na tym samy dystansie. 

    Poza pucharami w zawodach roz-
dano kilkadziesiąt kompletów medali - 
otrzymali je zwycięzcy na poszcze-
gólnych dystansach we wszystkich  
kategoriach wiekowych. Do najbar-
dziej emocjonujących należały wy-
ścigi mieszanych sztafet szkolnych na 
dystansie 8x50m. W grupie podsta-
wówek najszybciej popłynęła sztafeta 
z Paniówek. Miejsce II zajęła SP 
z Przyszowic, III SP z Gierałtowic, 
IV SP z Chudowa.
W grupie gimnazjów najszybszą 
sztafetą dysponowały Gierałtowice, 
przed Przyszowicami i Paniówkami. 

    Zwycięzcy odebrali medale z rąk 
dyrektorów gminnych szkół, gratu-
lacje składała im również Barbara 
Mansfeld - kierowniczka Ref. Oświa-
ty i Zdrowia UG w Gierałtowicach. 
W organizację imprezy jak zwykle 
zaangażowani byli wszyscy nauczy-
ciele wychowania fizycznego a ko-
ordynatorem była Alicja Stachura 
z ZSP w Przyszowicach.  

Na podium szkolne sztafety gimnazjalne - obok od prawej - dyrektorzy szkół: Aleksander Jendryczko 
z ZSP w Przyszowicach, Urszula Cieslik z ZSP w Gierałtowicach, Małgorzata Wiśniewska z ZSP 
w Paniówkach oraz Barbara Mansfeld z UG Gierałtowice.

Magdalena Swaczyna i Dariusz Bartnik Karolina Kaletka i Szymon Cajza

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 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   

www.oberzaczarnykon.pl

Organizacja przyjęć, bankietów, imprez. 

Harmonogram imprez
dostępny na Fb oraz www oberży

   Uczniowie oraz nauczyciele z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Przy-
szowicach od wielu lat organizują 
akcje charytatywne na rzecz potrzebu-
jących. W tym roku do listy domów 
dziecka, ludzi ubogich czy schronisk 
dla zwierząt szkoła dopisała wieś 
Ushirombo w Tanzanii. Dla dzieci z tej 
miejscowości nasi uczniowie zebrali 
zabawki, przybory szkolne i słodycze, 
które po spakowaniu ważyły ponad 
30 kg. Olbrzymią paczkę wysłano do 
tanzańskiej wsi - koszty przesyłki po-
kryła pani Marzena Adamczyk. 

  Akcję zbierania darów koordyno-
wały nauczycielki  Jolanta Nowak-Ob-
czyńska i Anna Madeja a inspiracją do 
zorganizowania pomocy dla dzieci 
z Ushirombo był list od misjonarki - 
siostry Benedykty ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety, skierowany do 
szkoły. W liście tym, pracująca od 
czterech lat na misjach w Tanzanii, 
siostra Benedykta opisała skrajne 
ubóstwo dzieci żyjących w tej części 
Afryki. Głód, mieszkanie w domach 
z gliny, brak prądu, bieżącej wody, 
kontaktu z cywilizacją są tam normą 
a posiadanie zabawek luksusem. List 
był długi i przejmujący a reakcja 
szkolnej społeczności natychmia-
stowa. 

    Samorząd uczniowski pragnie serde-
cznie podziękować wszystkim 
uczniom, którzy przejęli się losem 
rówieśników z Tanzanii oraz ich ro-
dzicom, bez których pomocy akcja 
zbierania darów nie byłaby tak owo-
cna. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy 
kolejny raz liczyć na wsparcie miesz-
kańców Przyszowic i już dziś zapra-
szamy do współpracy za rok.   

Samorząd Uczniowski SP i Gimnazjum 
w Przyszowicach

    16 listopada w przyszowickiej re-
stauracji Artus odbył się wieczór au-
torski Bronisława Marka Wiechuły - 
autora książki pt. „Pielgrzymem 
jestem”. Spotkanie poświęcone było 
tematyce zawartej w książce i cieszyło 
się dużym zainteresowaniem.
 

    W gronie liczącym około siedem-
dziesięciu słuchaczy znaleźli się m.in.: 
wójt gminy Joachim Bargiel, ks. Da-
mian Gajdzik - recenzent książki, dy-
rektor GBP Lidia Pietrowska, prezes 
TMP Andrzej Biskup.
 

   Wieczór zorganizowany został przez 
TMP. Na jego zakończenie głos zabrał 
wójt gminy, który podziękował auto-
rowi za spotkanie oraz trud napisania 
i wydania książki.

    25 listopada, w Światowym Dniu 
Pluszowego Misia, w Szkole Podsta-
wowej w Rudnie odbyło się roz-
strzygnięcie Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literacko - Artystycznego pt. 
„Magiczny świat zabawek”. Konkurs 
przeprowadzony był pod patronatem 
honorowym: Marka Michalaka - Rze-
cznika Praw Dziecka, Krzysztofa Ob-
rzuta - Wójta Gminy Rudziniec, Stani-
sława Fabera - Śląskiego Kuratora 
Oświaty, Waldemara Dombka - Sta-
rosty Gliwickiego, Jana Spałka - Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, 
Regionalnego Ośrodka Metodyczno-
Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, 
Gminnego Ośrodka Kultury Ru-
dziniec oraz Stowarzyszenia na Rzecz 
Odnowy i Rozwoju Lokalnego So-
łectwa Rudno.

   Zadaniem uczestników było przygo-
towanie „Misiowej pocztówki”, czyli 
pocztówki, na której znajdował się miś 
lub misie oraz zredagowanie wiersza 
dla pluszowej zabawki z okazji jej 
święta. Na konkurs wpłynęło prawie 
140 prac, jego poziom był bardzo 
wyskoki. 

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gie-
rałtowicach reprezentowali: Dominik 

 Adamczyk, Paulina Staniczek, Ka-
rolina Szołtysek oraz Dawid Bogusz.

   Uczennica klasy IV a Karolina 
Szołtysek zajęła I miejsce w kate-
gorii „Najlepsza praca plastyczna”. 

Serdecznie gratulujemy!

Teresa Ral - nauczyciel ZSP Gierałtowice

Pluszowy miś jest towarzyszem 
dzieci w świecie beztroskiej zabawy 
oraz ich przyjacielem i powiernikiem 
najskrytszych sekretów. 

Foto: Piotr Szołtysek

/JM/

/JM/
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    W stawce 57 zawodników najlepiej grał 
Henryk Jakubczak z RSM Ruda Śląska, 
który uzyskał 2943 pkt. Miejsce drugie 
(2633 pkt.) zajął Krzysztof Pilny, 
reprezentant Jedności 32 Przyszowice. 
Trzeci (2563 pkt.) był Bogdan Gierszen-
dorf z MOK GUIDO Zabrze. Trójka ta 
poza nagrodami pieniężnymi otrzymała 
puchary, które wręczyli im wójt gminy 
Joachim Bargiel, kierownik sekcji skata 
Jedności Tadeusz Żogała oraz dyrektor 
GOK, Piotr Rychlewski. 
Zawody sprawnie sędziował Janusz 
Papkala a funkcję kierownika pełnił Ta-
deusz Żogała.     

  W mistrzostwach rywalizowało 
67 młodych pięściarzy z 57 klubów 
z 15 Okręgowych Związków Bokser-
skich. Nasz pięściarz do poznańskiego 
turnieju mistrzowskiego zakwalifikował 
się poprzez eliminacje w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików, 
które odbyły się miesiąc wcześniej 
w Rybniku, gdzie zajął drugie miejsce. 

    Patryk jest mieszkańcem Boro-
wej Wsi. Boks trenuje dopiero od 
maja tego roku - medal zdobyty na 
mistrzostwach jest więc tym bar-
dziej cennym sukcesem.  

Patryk Woźniak z trenerem Adamem Spiechą 

    Z tarczą wrócili z Krakowa pięściarze 
Gardy Gierałtowice - kadet Tomasz Ot-
worowski (waga półśrednia) i junior 
Wojciech Czarkowski (waga ciężka) 
wygrali prestiżowy a przy okazji jubile-
uszowy XXXV Międzynarodowy Tur-
niej o Złotą Rękawicę Wisły.

    
Nowok i Remigiusz Skoczyński a brą-
zowy medal i trzecie miejsce zajął Ma-

Wicemistrzami turnieju zostali Dawid 

teusz Wuzik. Warto dodać, że Nowok 
finałową walkę o Złotą Rękawicę przegrał 
z klubowym kolegą Tomkiem Otwo-
rowskim.

    Jak informuje trener Adam Spiecha - 
turniej pod Wawelem był prawdziwym 
maratonem pięściarskim. W ciągu trzech 
dni wystąpiło tam 120 zawodników z Pol-
ski, Anglii i Ukrainy.

Źródło: GARDA

   28 listopada w Bielsku-Białej rozegrano 
IV Zawody Pływackie o Ciupagę Ondra-
szka. Wyścig dzieci (r. 2006) na 
50 m żabką wygrał Marceli Ura - Je-
dność Przyszowice, w czasie: 0:47,54. 

   Kuba Kalkan nie odpuszcza - dwa dni 
po zakończeniu mistrzostw w Gliwicach 
postanowił ponownie zmierzyć się z re-
kordem Śląska 11-latków na 100 m mo-
tylkiem (delfinem), tym razem na mi-
tyngu w Pawłowicach (12 grudnia), gdzie 

znów popłynął rewelacyjnie! Czas jaki 
tam osiągnął - 1:12.29 jest gorszy 
zaledwie o 0,08 sekundy od rekordu 
Śląska Bartosza Sawickiego (Górnik 
Radlin) z 2011 r. 

    Rafał Wyrobek (Jedność Przyszo-
wice) zdobył brązowy medal pływackich 
Mistrzostw Śląska Juniorów w wyścigu 
piętnastolatków na 1500 m st. dowolnym. 
Uzyskany przez niego czas: 17:39.4  jest 

nowym rekordem klubu z Przyszowic. 
Drugi z naszych pływaków, piętnastoletni 
Szymon Cajza, zajął 4 m. na prestiżo-
wym dystansie 100 m st. dowolnym - 
w czasie nowego rekordu klubu: 0:56.96. 
Mistrzostwa rozegrano 4 i 5 grudnia na 
basenie Olimpijczyk w Gliwicach.   

    W trakcie mistrzostw Śląska w pły-
waniu, rozegranych w 17 grudnia w Ra-
dlinie, Magdalena Swaczyna (Jedność 
Przyszowice) ustanowiła nowy rekord 
Śląska młodziczek (12 lat) na dystansie 
800 m stylem dowolnym (kraulem). Czas 
Magdy 9:54:96 jest o blisko 3 sekundy 
lepszy od dotychczasowego rekordu 
Alicji Ulatowskiej sprzed 7 lat. 
Pozostałe informacje o mistrzostwach 
w Radlinie w kolejnym numerze 
„Wieści”.  
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Impreza Mikołajkowa dla dzieci, 
zorganizowana przez nasz GOK, 
odbyła się 9 grudnia w auli szkoły 

w Gierałtowicach. 

    Blisko trzygodzinny program wy-
pełniły zabawy, konkursy i tańce aran-
żowane przez znaną naszej publiczno-
ści parę klaunów - Rupherta i Rico. 
Artyści Ci stawiają na energię i ży-
wiołowość dzieci - dlatego też w trak-
cie zabawy mogły się one dowoli 
wykrzyczeć, wyskakać i wyszaleć. Pod 
koniec były już mocno zmęczone 
i grzecznie czekały w kolejce po 
paczkę od św. Mikołaja, który, jak 
informują pracownicy GOK, wydał ich 
ok. 150, co daje obraz frekwencji.   
    Dodać należy, że urozmaiceniem 
zabawy były występy dziecięcych grup 
tanecznych OMEGA z Gminnego 
Ośrodka Kultury.   

    12 grudnia GOK zorganizował do-
roczny wyjazd na jarmark świąteczny - 
tym razem do Warszawy. Zaintereso-
wanie wycieczką było duże, do stolicy 
pojechało 60 mieszkańców gminy.

   Uczestnicy mieli okazję podziwiać 
jarmarki bożonarodzeniowe na Bar-
bakanie i przed Stadionem Narodo-
wym. Była też okazja do zwiedzenie 
stadionu - jak informuje Justyna Wit-
kowska z GOK - obiekt zrobił na 
mieszkańcach naszej gminy duże wra-
żenie. W czasie wolnym zwiedzano 
warszawskie Stare Miasto.

Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach życzy

ciepłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów
w nadchodzącym roku.

   Spośród 52 aniołów i aniołków, które 
wpłynęły na konkurs plastyczny zorga-
nizowany przez Urząd Gminy, jury 
wybrało 19 prac i nagrodziło ich auto-
rów. Miejsca pierwsze w poszczegól-
nych kategoriach zdobyli: osoby do-
rosłe - Bożena Kowol. Gimnazja - 
Maja Karwowska,  SP - kl. I-II - Ka-
rolina Nowak, SP - Wiktor Michal-
ski, przedszkola - Jakub Jojko, To-
biasz Paskala, Magdalena Grychtoł. 
Autorom 12 prac jury przyznało wy-
różnienia.

    Gala wręczenia nagród odbyła się 
16 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy. 
Nagrodzonym gratulowali m.in. wójt 
Joachim Bargiel, dyrektor GOK Piotr 
Rychlewski i przedstawicielka UG 
Grażyna Płaszczyk.

   6 grudnia w salkach parafialnych 
przy kościele w Przyszowicach odbył 
się doroczny kiermasz świąteczny - po-
dobnie jak w roku ubiegłym można go 
było zorganizować dzięki gościnności 
proboszcza, ks. Adama Niedzieli. 

   Stoiska wypełnione były świąteczny-
mi suwenirami - dominowało ręko-
dzieło artystyczne i użytkowe. Nie za-
brakło pięknych przedmiotów wyko-
nanych przez podopiecznych świetlic 
GOK - dochód z ich sprzedaży tra-
dycyjnie przeznaczony zostanie na za-
kup materiałów do zajęć plastycznych. 
Kiermasz był miejscem nie tylko za-
kupów ale również prezentacji twór-
czości, spotkań i wymiany doświad-
czeń.

Anioły: Bożeny Kowol, Karoliny Nowak, Mai Karwow-
skiej i Wiktora Michalskiego.

Na kiermaszu w Przyszowicach - św. Mikołaj przy stoisku Pań z Kół Gospodyń Wiejskich

Stoisko GOK na kiermaszu w Przyszowicach

Mikołajki w Gierałtowicach


