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    W Przyszowicach zamieszka około 
40 Filipińczyków, u 16 miejscowych 
rodzin. Będą mieć zapewniony nocleg 
i śniadania - poinformowała nas Karo-
lina Gawlik z Komitetu Organizacyj-
nego, działającego przy przyszowic-
kim Centrum Parafialnym ŚDM.  

    Z kolei rodziny z Paniówek przyjmą 
ponad 50 Włochów. Mieszkańcy Chu-
dowa czekają na 21 Włochów i 17 Fi-

lipińczyków. W Gierałtowicach spo-
dziewana jest 31-osobowa grupa mło-
dzieży z Włoch.
     Organizacją pobytu pielgrzymów 
z zagranicy zajmą się Centra Para-
fialne ŚDM, działające w każdej miej-
scowości naszej gminy. W czwartek 
(21 lipca) każda z parafii zorganizuje 
oddzielne zajęcia dla grupy swoich go-
ści. Pielgrzymi, którzy zamieszkają 
w Gierałtowicach, zwiedzą pobliskie 
atrakcje - zabytkową kopalnię Guido, 
opactwo Cystersów w Rudach Raci-
borskich oraz drewniany kościółek 
z Gierałtowic znajdujący się obecnie 
w Wielopolu. Z kolei pielgrzymi z Fi-
lipin pojadą w tym dniu do Muzeum 
w Oświęcimiu.  

    W piątek (22 lipca) w kościele Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, 
w ramach spotkania dekanalnego, 
odbędzie się uroczysta, międzynaro-
dowa msza święta.

    W niedzielę (24 lipca) przy zamku 
w Chudowie odbędzie się impreza 
plenerowa dla młodzieży z dekanatu 
knurowskiego. Patronat nad nią objął 
Wójt Gminy Gierałtowice, a jej współ-
organizatorem jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach. Dyrektor 
tej placówki, Piotr Rychlewski, podał 
nam roboczy plan spotkania przy 
zamku.

    W tym roku na rozdanie świadectw 
wybraliśmy się do Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach. W czasie uroczystej 
akademii najwięcej uwagi poświęcono 
tam klasie III. To zrozumiałe, bowiem 
22 jej uczniów żegnało się ze szkołą.  

    Każdy rocznik, który kończy nasze 
gimnazjum jest wyjątkowy. Wy 
również! - zapewniał absolwentów 
Aleksander Jendryczko - dyrektor ZSP 
w Przyszowicach - klasom I i II życzę 
udanych wakacji a uczniom klasy III, 
aby marzenia zamieniły się w rzeczy-
wistość - dodał. 

    Nie obyło się bez podziękowań 
i kwiatów. Absolwenci złożyli je nau-
czycielom, dyrekcji oraz swojej wy-
chowawczyni, pani Grażynie Malec. 
Świadomość, że w życiu definitywnie 
kończy się ważny okres, wywołała 
u młodych ludzi duże emocje. Te z ko-
lei przerodziły się we łzy wzruszenia, 
których, zwłaszcza gimnazjalistki, nie 
potrafiły powstrzymać.   

Szczegóły na str. 2

    W roku szkolnym 2015/2016 do 
gminnych przedszkoli, szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów uczęszczało 
w sumie 1762 dzieci i uczniów. 
Od września liczba ta wzrośnie do 
około 1826 - poinformował nas Re-
ferat Edukacji i Zdrowia UG Gierał-
towice. Oznacza to, że niemal co 
szósty mieszkaniec naszej gminy jest 
przedszkolakiem bądź uczniem pod-
stawówki lub gimnazjum.  

Rok szkolny 2015/2016
Przedszkola - 474 dzieci
Szkoły podstawowe - 930 uczniów
Gimnazja - 358 uczniów
Razem - 1762

Razem - 1826

Rok szkolny 2016/2017
Przedszkola - 566 dzieci - w tym 6-latki 
w przedszkolu: 125.
Szkoły podstawowe - 893 uczniów,
w tym 6-latki w I klasie: 46.
Gimnazja - 367 uczniów

/Źródło: Ref. Edukacji UG, 
opr. JM/

Ostatnie chwile razem - tak żegnała się klasa III 
Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach.

/JM/

Absolwenci Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach
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Druk: CUD-DRUK 
Miesięcznik mieszkańców
ukazuje się od roku 2002

/Źródło: materiały RG, opr. JM/

Taryfy za wodę i ścieki bez zmian.
Została utrzymana jedynie dopłata

3 1 zł netto do 1 m ścieków.                        .

    Rada Gminy głosami: 7 - prze-
ciwnych, 5 - za i 2 wstrzymujące się, 
odrzuciła uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Nie wpłynie to jednak na 
zmianę taryf ustalonych przez Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
(PGK), które zgodnie z przepisami 
będą obowiązywały od 1 sierpnia br. 
do końca lipca 2017 r.  

    Nowe taryfy są identyczne jak 
dotychczas obowiązujące. Jednak 
gmina nie będzie dopłacać 1 zł netto do 
wody. Oznacza to, że od 1 sierpnia br. 

3za zużycie 1 m  wody zapłacimy pełną 
stawkę, czyli 7,99 zł netto (8,62 zł 
brutto). Natomiast za odprowadzenie  

31 m  ścieków będziemy płacić jak do-
tychczas - 10 zł netto (10,80 zł brutto).  

    W trakcie obrad, przewodniczący 
Komisji Budżetu, radny Paweł Szary, 
domagał się od PGK informacji na te-
mat sytuacji finansowej przedsiębior-
stwa. Obecny na sesji przewodn.  Rady 
Nadzorczej PGK, Ryszard Szczepanik, 
zapewniał, że w przedsiębiorstwie nic 
złego się nie dzieje - świadczą o tym 
wskaźniki przeprowadzonych kon-
troli. Dodał, że PGK zachowuje pełną 
zdolność do spłaty zobowiązań.

    4 czerwca, w remizie OSP w Chu-
dowie, odbył się zjazd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Gierałto-
wicach, w trakcie którego wybrano 
prezesa i Zarząd na kolejną, pięcio-
letnią kadencję.

    Delegaci na zjazd ponownie obda-
rzyli zaufaniem nestora naszych stra-
żaków, Alfreda Kubickiego z Gierał-
towic, powierzając mu funkcję pre-
zesa. Na I wiceprezesa wybrano Hen-
ryka Karcza. II wiceprezesem został 
Andrzej Gawlik, natomiast komen-
dantem gminnym - Antoni Żymełka 
a jego zastępcą - Damian Slany. 

    W nowo wybranym Zarządzie nie 
zabrakło pań - sekretarzem została 
Urszula Zając, natomiast skarbni-
kiem - Jolanta Fojcik. Gminnej Ko-
misji Rewizyjnej OSP, przewodził 
będzie Rafał Kopernik. 

Delegaci ustalili również reprezen-
tację  gminy na zjazd powiatowy OSP, 
w której znaleźli się: Jolanta Fojcik, 
Tomasz Gajda i Antoni Żymełka.  

    Na zjeździe w Chudowie  obrado-
wało 18 delegatów z wszystkich je-
dnostek OSP naszej gminy. Ucze-
stniczyli w nim także zaproszeni 
goście, m.in.: wójt Joachim Bargiel, 
przewodniczący RG Józef Buchczyk, 
skarbnik Michał Kafanke, prezes ŚIR 
Roman Włodarz oraz sołtys Chu-
dowa Józef Posiłek.  

    Pozostałe uchwały rozpatrywane na 
sesji zostały przyjęte przez Radę 
Gminy. Dotyczyły one m.in.: A) Do-
płaty do taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na terenie gminy Gie-
rałtowice. B) Korekty w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej oraz aktualnym 
budżecie gminy Gierałtowice. C) Na-
dania nazwy nowej ulicy - chodzi 
o jedną z dróg wewnętrznych w Chu-
dowie, która teraz będzie  nazywała się 
ulicą Wrzosową. D) Zmian w składach 
komisji stałych Rady Gminy - Rewi-
zyjnej oraz Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Zagospodarowania Prze-
strzennego. E) Nowego wzoru dekla-
racji składanych przez właścicieli nie-
ruchomości w sprawie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi. 

   Rada podjęła również uchwałę 
w sprawie zwolnienia niektórych wła-
ścicieli nieruchomości z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi - chodzi o rodziny wielo-
dzietne.  

    Aktualnie strażacy z Gierałtowic 
zajmują drugie miejsce w plebiscycie. 
Od liderów dzieli ich około 200 gło-
sów. Głosować można na stronie inter-
netowej „Dziennika Zachodniego” - 
http://www.dziennikzachodni.pl
lub poprzez stronę „Wieści Gminy 
Gierałtowice” na Facebooku.

24 lipca 2016 r. - niedziela
Impreza plenerowa przy zamku
w Chudowie - pod patronatem 
Wójta Gminy Gierałtowice.
.

- Przyjazd młodzieży linią KZK GOP

Początek o godz. 16.00.
Pokazy walk rycerskich, potem 
koncerty: Glass Ballerina, Romuald 
Ardanowski zespół Jacka Żyły 
a o godz. 20.00 gwiazda wieczoru -
Gabriela Gąsior z zespołem
Holy Noiz.
Zakończenie i powrót młodzieży 
linią KZK GOP planowany jest 
w godz. 21.30-21.45. 

.

        Chusta - jeden 
    z gadżetów przy-
  gotowanych przez
Gminę Gierałtowice
na ŚDM.

- 1 lipca - wyjazd do kina  w Knurowie 
na premierę filmu „Bardzo fajny 
gigant” (w technologii 3D) - reż. Ste-
vena Spieldberga.
Odpłatność - 5 zł. 

- 19 lipca - Skansen w Chorzowie, 
program edukacyjny połączony z war-
sztatami „Po co starzik i starka mieli 
tarka” (dzieci będą miały okazję ubić 
masło w maselnicy, wyprać pranie na 
tarze i zmielić zboże na żarnach) oraz 
“Wspólne wydarzenie w skansenie” 
pod okiem instruktorów dzieci samo-
dzielnie przygotują tradycyjne kluski 
śląskie i wodzionkę.
Odpłatność - 10 zł.

- 10 sierpnia - wyjazd na warsztaty 
edukacyjne w Przybynowie na Jurze, 
warsztaty „Co z tego będzie, gdy kura 
na grzędzie” a ponadto: mini zoo, park 
zabaw „Kraina marzeń dzieci”, 
muzeum wsi jurajskiej, ekspozycja 
maszyn rolniczych.
Odpłatność - 15 zł.

- 25 sierpnia - wyjazd do zabytkowej 
sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. 
W programie dla dzieci: wizyta 
w części podziemnej - program „Strefa 
kultury” a ponadto w części naziemnej 
zabawa z animatorem oraz „Bajtel 
gruba”.
Odpłatność - 10 zł.

Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeń-
stwo przy zapisach mają dzieci aktu-
alnie uczęszczające na zajęcia w świe-
tlicach GOK. Zapisy na wyjazdy pro-
wadzą poszczególne świetlice.

Gierałtowice - 9.00 - 15.00
Paniówki - 8.00 - 15.00
Chudów - 8.00 - 15.00 
(środy -13.00 - 20.00)
Przyszowice - 9.00 -14.00

    23 czerwca w Parku Przemysłowo-
Technologicznym REVITA w Katowi-
cach odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów woj. śląskiego oraz 
pracowników urzędów gmin i miast, 
odpowiedzialnych za zarządzanie kry-
zysowe z przedstawicielami firmy TA-
URON.   

    Celem było omówienie i uzgodnie-
nie procedur w trakcie awarii maso-
wych w sieciach energetycznych 
i innych sytuacjach kryzysowych o po-
dłożu energetycznym w woj. śląskim.
    W trakcie spotkania, wójt gminy 
Gierałtowice, dr inż. Joachim Bargiel, 
omówił działania antykryzysowe, po-

dejmowane we współpracy z firmą 
TAURON. Współorganizatorem spot-
kania był Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów.

/JM/

/JM/
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     W razie potrzeby Gmina może zająć 
się adaptacją i przystosowaniem lo-
kalu do sprawowania opieki nad dzie-
ćmi przez opiekuna dziennego. Po-
wierzchnia co najmniej jednego po-
mieszczenia nie powinna być mniejsza 
niż 16 m2 . Wymagane są co najmniej 
dwa pomieszczenia plus aneks ku-
chenny dla 5 dzieci oraz miejsce do 
przechowywania wierzchniej odzieży 
dzieci, łazienka oraz bezpośrednie 
wyjście na teren otwarty, niedostępny 
dla osób postronnych, który może być 
wyposażony w urządzenia do zabaw.

    Osoba opiekująca się własnym 
dzieckiem do lat 3, udostępniająca 
lokal, może zostać zatrudniona jako 
opiekun dzienny przez Wójta Gminy 
Gierałtowice, po uprzednim przygoto-
waniu zawodowym w tym kierunku 
(kurs co najmniej 160 godzin). Opie-
kun dzienny może sprawować opiekę 
maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. 

    Zgłoszenia będą przyjmowane 
w Gierałtowickim Centrum Rozwoju, 
ul. Powstańców 1,  tel. 32 4419 450.

    20 i 21 czerwca w Ustroniu odbyła 
się Doroczna Konferencja Gmin Gór-
niczych oraz XXIV Zgromadzenie Sto-
warzyszenia Gmin Górniczych w Pol-
sce, gdzie gminę Gierałtowice repre-
zentowali: wójt Joachim Bargiel, 
przewodniczący RG Józef  Buchczyk 
oraz wiceprzewodniczący Artur To-
miczek.   
Uzgodniono tam m.in. projekty sta-
nowisk (petycji) skierowanych do naj-
wyższych władz RP. Samorządowcy 
domagają się w nich przyspieszenia 
prac nad definicją budowli oraz wpro-
wadzenia mechanizmu pomocowego 
dla gmin górniczych wobec braku 
stabilności prawa.  

    Poniżej przytaczamy obszerny frag-
ment projektu stanowiska SGGP - 
petycji o przyspieszenie prac nad defi-
nicją budowli.

    Prezydenci, Burmistrzowie i Wójto-
wie Stowarzyszenia Gmin Górniczych 
apelują po raz kolejny do Rządu RP 
o podjęcie niezwłocznych i skute-
cznych działań na rzecz określenia de-
finicji budowli do celów podatkowych.

   13 września 2011 r. Trybunał Konsty-
tucyjny w orzeczeniu nr P33/09 po-
twierdził stanowisko gmin górniczych, 
iż obiekty i urządzenia znajdujące się 
w podziemnych wyrobiskach górni-
czych podlegają opodatkowaniu po-
datkiem od nieruchomości - zgodnie 
z ustawą  o podatkach i opłatach lokal-
nych. W uzasadnieniu do wyroku, Try-

bunał wskazał na konieczność usunię-
cia przez ustawodawcę licznych man-
kamentów legislacyjnych. Zwrócił też 
uwagę na brak kluczowej z punktu 
widzenia podatku definicji budowli.

    Pomimo zobowiązania nałożonego 
przez Trybunał i podjęcia prac legisla-
cyjnych w zakresie katalogu definicji 
budowli do celów podatkowych, stan 
prawny do tej pory nie uległ zmianie - 
projekt zawieszono i odłożono w 2013 
roku, pomimo zaawansowanego etapu 
prac i akceptacji przez organizacje 
skupiające samorządy. 
 

    SGGP zarzuca również stronie opra-
cowującej od kilku lat definicję, brak 
rezultatów oraz to, że prace toczą się 
bez udziału ich przedstawicieli.

    W drugim ze swoich stanowisk, 
SGGP apeluje do Rządu RP o wprowa-
dzenie mechanizmu pomocowego dla 
gmin górniczych wobec braku stabil-
ności prawa. - Gminy górnicze zostały 
postawione, nie z własnej winy, w sytu-
acji konieczności spłaty należności, 
które pobierały w ostatnich latach 
w majestacie prawa i od których często 
odprowadzały podatek „janosikowy”. 
Obecnie żąda się od nich oddania 
środków na rzecz spółek górniczych, 
wraz z nadal należną im częścią i od-
setkami - z naliczeniem również opro-
centowania. Niejasność i zawiłość 
przepisów prawnych, szczególnie po-
datkowych, wpłynęły na nie zawsze 

spójne orzecznictwo sądowe. W wyniku 
orzeczeń sądów wystąpiły różnice 
w definiowaniu budowli do celów po-
datkowych, a w konsekwencji obo-
wiązek zwrotu z odsetkami wcześniej 
pobranych (także na podstawie inter-
pretacji prawa) zobowiązań podatko-
wych - argumentuje swoje stanowisko 
SGGP.

    Uczestnicy obrad mieli także okazję 
zapoznać się z analizą Regionalnej 
Izby Obrachunkowej (RIO) w Katowi-
cach, dotyczącą problemu zwrotu 
podatków od nieruchomości. Przedsta-
wił ją Tadeusz Stawowczyk - przewo-
dniczący Regionalnej Komisji Orzeka-
jącej przy RIO w Katowicach.  

   Obrady Zgromadzenia poprzedziła 
doroczna konferencja, na otwarciu  
której przewodniczący Zarządu SGGP, 
Tadeusz Chrószcz, zaprosił do wysłu-
chania kilku prelekcji. 
   Wśród omówionych tematów znala-
zły się m.in. zagadnienia dotyczące 
skutku zwrotu podatku od nierucho-
mości dla budżetów gmin górniczych - 
temat ten zreferował Dariusz Holesz - 
skarbnik Jastrzębia Zdroju. Z kolei 
dr hab. Inż. Krzysztof Gromysz, przy-
bliżył uczestnikom temat związany 
z obiektami budowlanymi na terenach 
górniczych. Konferencję zakończyła 
dyskusja.

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł brutto

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

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

/J. Miszczyk/

    Starosta Gliwicki informuje, iż 
zgodnie z art. 24a, ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo ge-
odezyjne i kartograficzne /t.j. Dz. U. 
z 2010 r. nr 193, pozycja 1287 z późn. 
zm./, że w dniach od 25 lipca 2016 r. 
do 12 sierpnia 2016 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach przy ul. Zygmunta Starego 
17, w pok. nr 359 (III piętro, 
budynek B), zostanie wyłożony do 
wglądu osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek nie posia-
dających osobowości prawnej, 
projekt operatu opisowo-karto-
graficznego ewidencji gruntów 
i budynków dla terenu Gminy Gie-
rałtowice - miejscowości: Chudów 
i Gierałtowice.  

    Każdy, czyjego interesu prawnego 
dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego, 
może w okresie wyłożenia projektu 
do wglądu zgłaszać uwagi do tych 
danych.

   W czasie wakacji na terenie powiatu 
gliwickiego dostępny będzie mammo-
bus, w którym panie w wieku 50-69 lat 
będą mogły zrobić bezpłatne cyfrowe 
badania mammograficzne.

  W Gierałtowicach mammobus będzie 
stacjonował na parkingu przy restau-
racji Szmaragdowa: 24-25 sierpnia 
w godz. 10.00-17.00 oraz 26 sierpnia 
w godz. 8.30-15.30. 
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   Pogoda i publiczność dopisały. 
Pierwszego dnia imprezy, w sobotę, 
występ Krzysztofa Respondka obej-
rzało ponad 500 osób (niezadowo-
lonych prawdopodobnie nie było). Ten 
wszechstronnie uzdolniony artysta - 
aktor teatralny i kabaretowy, piosen-
karz, potrafił nawiązać kontakt z publi-
cznością. Z Respondkiem można było 
pośmiać się, pogodać, zaśpiewać a na-
wet zatańczyć. Znakomicie wykonane 
piosenki, opowiedziane gwarą dowci-
py, nagradzano gorącymi brawami. 

    W Gierałtowicach ciepło przyjęto 
również Jesikę - piosenkarkę młodego 
pokolenia. W jej repertuarze znalazły 
się zarówno romantyczne ballady jak 
i piosenki wykonane w klimacie mu-
zyki Italo i Euro Disco.

    Nie tylko zabawa z gwiazdami estra-
dy - Śląskie Gody, to również dobra 
okazja do pielęgnowania śląskich tra-
dycji i kultury. W tej dziedzinie prym 
wiodły nasze chóry: Skowronek z Gie-
rałtowic, Słowik z Przyszowic, który 
wystąpił razem chudowskim Bel 
Cantem oraz Cecylia z Paniówek. Na 
Godach wykonały one m.in. Pieśni, 

które na Śląsku śpiewa się od wielu 
pokoleń. Śląskie klimaty można było 
zauważyć także poza sceną. To zasługa 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Gie-
rałtowicach i Paniówkach. Na wysta-
wionych przez nie stoiskach dużym 
wzięciem cieszyły się regionalne przy-
smaki - kołocz i  śląski żurek. 

    Pierwszy dzień Śląskich Godów za-
kończono zabawą pod gwiazdami. 
Drugi rozpoczął się o godz. 16.00, 
kiedy to na scenie pojawili się finaliści 
KLANGU - gminnego konkursu pio-
senki dziecięcej i młodzieżowej. W te-
gorocznej, czwartej już edycji kon-
kursu zwyciężyli: Julia Sołtys z Gie-
rałtowic w kat. szkół podstawowych 
oraz Szymon Piątek z Paniówek w kat. 
gimnazjów. Publiczność miała również 
okazję oklaskiwać dziecięcą grupę ta-
neczną OMEGA z GOK w Gierałto-
wicach oraz wspaniałą Orkiestrę Dętą 
OSP w Przyszowicach pod dyrekcją 
Mirosława Hajduka. Imprezę zakoń-
czyła zabawa biesiadna, którą popro-
wadzili członkowie kabaretu ŚWIR.

    Głównymi organizatorami Śląskich 
Godów 2016 byli: Gminny Ośrodek 
Kultury i gmina Gierałtowice. Za ogro-
mną pomoc oraz owocną współpracę 
przy organizacji tegorocznych Ślą-
skich Godów - organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania dla Rady So-
łeckiej z Gierałtowic, tutejszego Koła 
Gospodyń Wiejskich, Chóru Skowro-
nek oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Gierałtowic.

Respondek w duecie z mieszkanką naszej gminy 

    Katarzyna Adamczyk - gimnazja-
listaka z Gierałtowic oraz Krzysztof 
Maniurka - uczeń szkoły podstawo-
wej z Paniówek, zdobyli III miejsca 
w finale 54. Ogólnopolskiego Mło-
dzieżowego Konkursu Filatelisty-
cznego. W tym roku konkurs odbył się 
pod hasłem: Dolny Śląsk - zapraszamy 
w Sudety, a jego finał rozegrano 26-29 
maja w Krzeszowie - województwo 
dolnośląskie. 

    Uczestnicy rywalizowali w trzech 
grupach: szkoły podstawowe, gimna-
zja i szkoły ponadgimnazjalne. Warto 

dodać, że w tej ostatniej grupie, I miej-
sce zdobyła Kinga Tyc - absolwentka 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Paniówkach.   

    - Finaliści musieli wykazać się wie-
dzą związaną z tematem konkursu, 
wiedzą filatelistyczną oraz praktyczną 

w pracy z katalogiem znaczków poczto-
wych. Musieli również przygotować 
eksponat filatelistyczny złożony z 16 
kart wystawowych - informuje Kazi-
mierz Tyc, opiekun Szkolnego Koła 
Filatelistycznego w Paniówkach. 

    - Osiągnięcie uczniów poparte było 
olbrzymią pracą - twierdzi Joanna Tyc 
- opiekunka filatelistów w ZSP w Gie-
rałtowicach. O swojej podopiecznej 
powiedziała m.in.: Kasia od wielu lat 
łączy pasję do znaczków z olbrzymią 
pracowitością, która jest niezbędna do 
przygotowania profesjonalnego ekspo-
natu filatelistycznego oraz przyswo-
jenia rozległej wiedzy filatelistycznej 
i tematycznej.  

    Organizatorem  konkursu jest Polski 
Związek  Filatelistów.

   Z wyniku reprezentantów naszych 
szkół bardzo zadowolony jest Jan 
Duer - prezes Oddziału Polskiego 
Związku Filatelistycznego w Zabrzu, 
który na okoliczność spektakularnego 
sukcesu przesłał do Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach list z gratulacjami.  

/Opr. JM, źródło: J i K Tycowie/ 

/JM/
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   Rekordzistami w tym szacownym 
gronie byli państwo Agnieszka i Cze-
sław Rajcowie z Gierałtowic, którzy 
obchodzą w tym roku diamentowe 
gody - 60-lecie małżeństwa. Nato-
miast wśród par obchodzących złote 
gody - 50-lecie małżeństwa, znaleźli 
się państwo: Krystyna i Władysław 
Bałuszyńscy oraz Anna i Józef Posił-
kowie z Chudowa. Małgorzata i Aloj-
zy Organiściokowie oraz Magdalena 
i Alojzy Szymurowie z Paniówek, 
a także Janina i Stanisław Borucowie 
oraz Antonina i Jerzy Olesiowie 
z Przyszowic.

    Jubilaci zostali podjęci z honorami 
przez włodarzy gminy - wójta Joa-
chima Bargiela i przewodniczącego 
RG Józefa Buchczyka. Były kwiaty, 
upominki, serdeczne życzenia i odzna-
czenia państwowe. Małżonkowie 
z pięćdziesięcioletnim stażem otrzy-
mali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, nadane im przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W imieniu głowy państwa, wręczył je 
wójt gminy. Natomiast diamentową 
parę uhonorowano dyplomem okoli-
cznościowym, bowiem państwo Raj-
cowie odebrali medale już 10 lat temu. 

    - Dziękuję za to, czego dokonaliście 
dla dobra rodziny, gminy i społeczności 
lokalnej. Oby zdrowie towarzyszyło 
Wam przez dalsze lata - m.in. te słowa 
skierował do jubilatów wójt Bargiel. 
Z kolei przewodniczący Buchczyk za-
uważył: piękne historie Waszych 

związków są inspiracją dla nas i dla 
młodego pokolenia. 

   Tradycyjnie już, uroczystość uświe-
tnił występ dzieci z miejscowego 
przedszkola. Zadedykowały one jubi-
latom wiązankę wierszy i piosenek 
oraz wręczyły im piękne, czerwone 
róże. Po części oficjalnej uczestnicy 
spotkania zasiedli do stołu. Rozmowy 
przy nim poprzedził toast szampanem 
i gromko odśpiewane sto lat. 

    /JM/

     Koncert Orkiestry Dętej OSP Przy-
szowice pod batutą Mirosława Haj-
duka, pokazy strażackie, dmuchane 
zjeżdżalnie i konkursy dla dzieci oraz 
słoneczna pogoda, to tylko niektóre 
atrakcje festynu, który odbył się 
18 czerwca przy remizie w Przyszo-
wicach. Oprawę muzyczną imprezy, 
również w trakcie zabawy tanecznej, 
zapewnił IWENT 360.

    Festyn zorganizowała miejscowa 
jednostka strażaków ochotników, we współpracy m.in. z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Gierałtowicach 
oraz parafią pw. św. Jana Nepomucena 
w Przyszowicach. Prezes miejscowej 
OSP, Andrzej Gawlik, podkreślił, że 
festyn co roku wspierają sponsorzy. 
Bez nich jego organizacja byłaby 
trudna. W tym roku darczyńcami byli: 
Jolanta i Marek Błaszczykowie, Piotr Drażyk, 
Piotr Laszik, Grażyna i Piotr Malcowie, 
EKOFLORA, Ireneusz Szołtysek, Leszek 
Mielczarski i zabrzańskie Studio Kreatif.  
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Manifestacja klas młodszych

. 

    Południe Zimbabwe, okolice mia-
steczka Rutenga. Słowo „okolica” 
może być mylące - to Afryka, a więc 
odległości są tutaj iście afrykańskie. 
Aby dojechać do Rutengi muszę po-
konać 70 km w pyle unoszącym się nad 
wyboistą, nieutwardzoną drogą. Po 
obu jej stronach rozciąga się busz, 
między niskimi drzewami migają cha-
rakterystyczne, dostojne sylwetki 
krów, stadka kóz lub osłów. Głęboki 
dźwięk zawieszonych na ich szyjach 
metalowych dzwonków zaczyna być 
słyszalny o świcie, a cichnie dopiero po 
zapadnięciu zmroku.

    Rankiem wzdłuż dróg i ścieżek 
widać spieszące do szkół dzieci, 
wszystkie w mundurkach skrojonych 
na europejską modłę - każda szkoła to 
odmienny fason i kolor. Choć codzien-
ne ubrania wyglądają raczej mizernie, 
mundurki to starannie uszyte mary-
narki lub sukienki, białe podkolanówki 
i sznurowane, pełne buty. Te ostatnie to 
nieczęsty widok, poza szkołą dzieciaki 
biegają boso.

    Ze względu na rozproszenie na ogro-
mnym terenie maleńkich, często jedno-
rodzinnych osad, szkoły organizuje się 
również w buszu. By dotrzeć na lekcje, 
uczeń piechotą pokonuje niekiedy 
12 km dziennie. Nikomu nie przy-
chodzi do głowy narzekać, bo szkoła to 

przywilej a dzieci są przyzwyczajone 
do wysiłku i ciężkiej pracy w domach - 
już siedmioletnie dziewczynki noszą 
na głowach wiadra z wodą, przeganiają 
bydło, a na ich plecach wisi maleńki 
brat lub siostra.

   Busz nie jest bezpiecznym miejscem, 
spotkanie z czarną mambą najczęściej 
kończy się śmiercią. Zagrożenie stano-
wią jadowite pająki, skorpiony, dzikie 
zwierzęta i skażona woda - bytujące 
w niej pasożyty wywołują m.in. 
bilharcjozę. Co roku śmiertelne żniwo 
zbiera malaria, a fatalne warunki sani-

tarne doprowadziły w 2008 do wybu-
chu epidemii cholery. Przez dwa 
tygodnie płuczę zęby butelkowaną 
wodą, skrupulatnie przyjmuję środki 
przeciwmalaryczne, przed snem 
sprawdzam pościel a rano wnętrze bu-
tów, i pod żadnym pozorem nie odda-
lam się sama z obozu. 

    Czarnoskóry przewodnik towarzy-
szący mi w buszu nie krył dumy z tego, 
że w zeszłym roku udało mu się zoba-
czyć Europę. Zapytałam - i co ci się 
najbardziej podobało? Simon spojrzał 
zdziwiony, jakbym zadała wyjątkowo 
niemądre pytanie i odpowiedział - 
Wszystko...

Monika Ziober 

Mirosława Mirańska-Baraniuk

    Po rozmowach na temat książek, 
przyszedł czas na wyprawę w miejsce 
gdzie jest ich mnóstwo i czekają tylko 
na czytelników. Piękna wiosenna po-
goda sprzyjała pierwszemu tak dale-
kiemu spacerowi Bajtli. Na miejscu 
dzieci utrwaliły swoją wiedzę o tym jak 
obchodzić się z książką, dowiedziały 
się najważniejszych rzeczy na temat 
biblioteki, oglądały lektury specjalnie 
im  dedykowane. Wiele z nich wyszło 
z wypożyczonym egzemplarzem.

    Klub Malucha Bajtel działa w świe-
tlicy Gierałtowice Gminnego Ośrodka 
Kultury już drugi rok.
Dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat co 
czwartek mają niezwykłą możliwość 
uczestniczenia w zajęciach, które przy-
gotowują je do wkroczenia w przed-
szkolne progi. Wspólne spotkania są 
okazją do poznania rówieśników, zaba-
wy, nauki, rozwijania umiejętności 
manualnych. Czas ten sprzyja również 
usamodzielnianiu się. Opiekunowie, 

którzy zazwyczaj zostają na miejscu 
spędzają ten czas przy osobnym sto-
liku. Zajęcia w Klubie Malucha oce-
niam na piątkę z plusem. Są to dwie 
najlepsze godziny w tygodniu, dla mnie 
i dla dziecka. W czasie kiedy dzieci 
poznają „świat przedszkola” my 
babcie mamy dwie cudowne godziny 
dla siebie. Zajęcia są ciekawe, 
różnorodne a dzieci bardzo je lubią - 
podkreśla Mirela Adamczyk, babcia 
3-letniej Kingi.
  - Córka zawsze cieszy się na 
„czwartek”, bo może pobawić się 
z innymi dziećmi. Wspaniała okazja do 
przyzwyczajenia się do innych malu-
chów, przed przygodą z przedszkolem. - 
dodaje mama 2,5 letniej Zosi.

    Już od września do Klubu Malu-
cha Bajtel zapraszamy kolejnych 
uczestników. Zajęcia odbywają się 
w godzinach od 10.30 do 12.30, są 
nieodpłatne. Zapraszamy również 
na profil świetlicy Gierałtowice na 
Facebook'u gdzie dostępne są 
zdjęcia i filmiki z zajęć!

    Podsumowanie plebiscytu odbyło 
się 16 czerwca w gliwickiej willi Caro. 
Dianę 2016 obdarowano sznurem bia-
łych pereł. Ma on przypominać, że 
laureatki plebiscytu, to osoby wyją-
tkowe - prawdziwe perełki wśród mie-
szkanek naszego regionu. Nagrodę 
ufundowało Forum Kobiet Ziemi 
Gliwickiej, a wręczyła ją Dorota Kon-

draciuk - wiceprezes Forum.

    - Beatę Sadownik doceniono za sku-
teczne działanie jako menadżera słu-
żby zdrowia, a w szczególności za efe-
ktywne zarządzanie Szpitalem Wielo-
specjalistycznym w Gliwicach, który 
w ostatnich latach stał się nie tylko 
wiodącym ośrodkiem na Śląsku 
i w Polsce, ale także ważnym centrum 
edukacji prozdrowotnej - poinformo-
wali członkowie kapituły 11. edycji 
plebiscytu.  

    W finałowej dziesiątce znalazła się 
Urszula Kaczmarczyk z Gierałtowic. 
Kapituła doceniła ją za: wieloletnią 
działalność społeczną w kole tereno-
wym Związku Górnośląskiego w Gie-
rałtowicach oraz wspaniałe promo-
wanie historii rodzinnej miejscowości.

    W części artystycznej gali wystąpili 
dwaj tenorzy młodego pokolenia - 
mieszkaniec Gierałtowic, Kamil Roch 
Karolczuk oraz knurowianin Marcin 
Grzesiczek. Wykonywane przez nich 
pieśni z repertuaru Jana Kiepury oraz 
neapolitańskie wzbudzały aplauz wi-
downi. Na fortepianie akompaniował 
Tomasz Marcol, również mieszkaniec 
naszej gminy.    

Pierwsza od lewej - U. Kaczmarczyk, trzecia - B. Sadownik.

/JM/

   PERŁA - polonijny, dziecięcy zespół 
folklorystyczny z Doliny na Ukrainie 
wystąpił 7 czerwca w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Przyszowicach. 
W bogatym programie znalazły się 
m.in. tańce polskie - Polonez Ogiń-
skiego „Pożegnanie Ojczyzny”, walc 
z filmu „Noce i dnie” oraz ukraińskie 
i huculskie. Nie zabrakło tańca współ-
czesnego a także pieśni wykonanych 
przez Dianę Siczkę i Zosię Zabrucką. 
Uczniowie z Przyszowic nagrodzili 
występ owacjami na stojąco! 
    

Choreografia i przygotowanie muzy-
czne zespołu - to dzieło Haliny Regec-
kiej, natomiast dyrektorem i założy-
cielem Perły jest ks. prof. Krzysztof 
Panasowiec.

   PERŁA przyjechała do Przyszowic 
na zaproszenie red. Tadeusza Puchałki. 
Organizatorami koncertu byli: ZSP 
w Przyszowicach, TMP oraz miejsco-
we Koło Emerytów i Rencistów. Patro-
nat nad koncertem objął GOK w Gie-
rałtowicach.

/JM/
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    Bogaty kalendarz wspólnych działań 
KZG i szkoły wypełniły m.in.: prelekcja 
profesora Macieja Fica z Uniwersytetu 
Śląskiego, pt. „Powstania Śląskie i Plebi-
scyt z perspektywy 95 lat”. Wycieczki do 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 
(24 maja) oraz Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach (2 czerwca). 18 czer-
wca w koloni Beksza odbyło się spotkanie 
przy ognisku, gdzie grupa mieszkańców 
gminy, zaproszeni goście oraz uczniowie 
szkoły z Gierałtowic, mieli okazję wspól-
nie zaśpiewać śląskie pieśni powstańcze.

  Uczniowie ZSP w Gierałtowicach wzięli 
udział w dwóch konkursach. Pierwszy-
plastyczny, pt. „Śladami Korfantego”, 
adresowany był do uczniów szkoły pod-
stawowej, drugi konkurs wiedzy, pt. „Hi-

storia mojej miejscowości w okresie 
powstań i plebiscytu”, przeznaczony był 
dla uczniów gimnazjum - poinformowała 
nas Aleksandra Piekara - nauczycielka 
historii w ZSP i koordynatorka działań 
upamiętniających rocznicę III powstania 
śląskiego.

    Program obchodów 95. rocznicy 
powstania śląskiego mogliśmy zrealizo-
wać dzięki dużemu wsparciu Urzędu 
Gminy oraz współpracy ze Stowarzy-
szeniem Porada - podkreśliła Janina 
Rożek - prezes Koła Związku Górno-
śląskiego w Gierałtowicach. /JM/

    4 czerwca ponad 50 uczestników Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego wyruszyło 
spod Urzędu Gminy do Dębieńska. Przy 
leśniczówce zrobiono postój. Droga po-
wrotna prowadziła na Bekszę - ulubioną 
metę rowerzystów. Miejsce postojowe 
w Bekszy, w sąsiedztwie lasu, wyposa-
żone jest w ławki, stoły, wiatę i krąg 
ogniskowy - nic więc dziwnego, że można 
tam świetnie odpocząć.  

    15 czerwca odbył się VI Szkolny Rajd 
Rowerowy po gminie Gierałtowice i oko-
licach zorganizowany przez Klub Absty-
nentów Stokrotka. Wzięło w nim udział 
50 osób, w tym 32 uczniów 6 klasy SP 
z Gierałtowic - to już tradycja, szóstokla-
siści żegnają się ze szkołą  na rowerach.  

    Uczestnicy wystartowali z Gierałtowic. 
W Parku Joanny w Paniówkach odbyły 
się zawody sprawnościowe. Następnie 
drogą przez Chudów grupa dojechała na 
Bekszę, gdzie zakończono rajd piecze-
niem kiełbasek i rozdaniem pamiątko-
wych certyfikatów.

  (Walka Makoszowy wycofała się po 25. Kolejce)

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  10. Tęcza Wielowieś

  2. Młodość Rudno

  16. Walka Makoszowy (Zabrze)

  8. Naprzód Żernica

  6. MOSiR Stal Zabrze

  1. Sokół Łany Wielkie

  7. Drama Kamieniec

  4. Zaborze Zabrze

11. Ruch Kozłów

3. Gwarek II Ornontowice

9. Zamkowiec Toszek

14. Społem Zabrze

5. Carbo Gliwice

13. Gwiazda Chudów

15. Piast Pawłów (Zabrze)

73

67

50

49

46

45

44

43

39

38

38

37

34

32

19

24

  12. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2015/2016

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2015/2016

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  13. Tempo Paniówki

  4. Urania Ruda Śląska

  9. Gwiazda Skrzyszów

  11. Wawel Wirek Ruda Śląska

  6. Polonia Marklowice

  15. Jastrząb Bielszowice 

  7. Polonia Łaziska Rybnickie

  10. Naprzód Zawada (Wodz. Śl.)

  1. Orzeł Mokre (Mikołów)

  5. Rymer Rybnik

  12. KS 27 Gołkowice

  2. Przyszłość Rogów

  16. Gwarek Zabrze

  8. Naprzód Syrynia

3. Naprzód Czyżowice

14. Górnik Pszów

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

64

61

53

49

48

46

45

45

44

41

39

38

38

21

19

17

M.     Pkt.     Bramki

Sezon - 2015/2016

IV liga, grupa: śląska II 

Klub

  13. Jedność 32 Przyszowice

  6. Iskra Pszczyna

  2. Polonia Łaziska Górne

  14. GTS Bojszowy

  15. ROW 1964 II Rybnik

  9. Krupiński Suszec

  5. Spójnia Landek

1. Unia Turza Śląska

11. Unia Racibórz

4. Drzewiarz Jasienica

10. Szczakowianka Jaworzno        

16. Forteca Świerklany

8. Granica Ruptawa (J. Zdrój)

12. Gwarek Ornontowice

3. GKS Radziechowy-Wieprz

7. GKS II Tychy

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

64

58

52

47

46

45

43

40

39

38

37

36

35

34

26 

25

54-27

65-33

43-36

53-37

46-36
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   Justyna Górnik - zawodniczka 
Gardy Gierałtowice a jednocześnie 
studentka Uniwersytetu Ekonomi-
cznego w Katowicach, zajęła w mi-
strzostwach trzecie miejsce - w wa-
dze do 57 kg. To kolejny medal rangi 
mistrzowskiej wywalczony przez 
naszą zawodniczkę.

    W walce o finał pani Justyna uległa 
przez TKO w 3 rundzie Barbarze 
Grabowskiej (Wisła Kraków) 
studentce Uniwersytetu Ekonomi-
cznego w Krakowie.
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    Do najciekawszych wydarzeń mi-
strzostw, rozegranych 1 czerwca na 
basenie Olimpijczyk w Gliwicach, 
należał wyścig sztafet klubowych 
4x50 m stylem zmiennym, w którym 
reprezentanci Jedności zdobyli złoty 
medal. W wyścigu tym nasi mistrzo-
wie (Maciej Wieczorke, Daniel Ku-
dyba, Marceli Ura oraz Szymon Swa-
czyna) pokonali faworytów - sztafetę 
SiKReT Gliwice, w której płynął 
Louis Sakamoto - czterokrotny mistrz 
Śląska. Był to zarazem udany rewanż 
za porażkę w sztafecie 4x50 m stylem 
dowolnym, w którym przegrali ze 
sztafetami SiKReT-u i UKS Pawło-
wice.

    Drugi złoty medal dla Jedności 
wywalczył Maciej Wieczorke - w wy-
ścigu na 50 m grzbietem. Maciej 
zdobył również srebro na 100 m st. 
dowolnym oraz brąz na 100 m grzbie-
tem. Świetnie pływali również Daniel 
Kudyba i Marceli Ura. Daniel zdobył 
srebro na 100 m grzbietem, 50 m 
motylkiem oraz brąz na 100 m st. 
zmiennym. Marceli wywalczył srebro 
na 100 m żabką i brąz na 50 m. Żabką.
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Złota sztafeta Jedności - od lewej: Szymon Swaczyna, 
Maciej Wieczorke, trener dr Alicja Stachura, Daniel 
Kudyba i Marceli Ura.

    W klasyfikacji drużynowej najwię-
cej punktów zdobyli reprezentanci 
Gimnazjum z Gierałtowic i to oni zo-
stali zwycięzcami tegorocznej Gimna-
zjady! Miejsce drugie wywalczyli 
gimnazjaliści z Przyszowic, trzecie 
z Paniówek.

    Indywidualnie, najlepszymi zawo-
dnikami zostali: Angelika Mandziej 
oraz Arkadiusz Oryga - reprezentanci 
Gimnazjum z Przyszowic. Imprezę 
zorganizował miejscowy ZSP.

    Na ringu stanęli zawodnicy z Ukra-
iny, Kosowa, Czech, Słowacji, Nie-
miec, Australii i 29 klubów z Polski, 
również z Gardy Gierałtowice. W tym 
bardzo mocno obsadzonym turnieju 
drugie miejsce w kategorii wagowej 
66 kg zajął Remigiusz Skoczyński .
W walce finałowej Skoczyński uległ 
nieznacznie trzykrotnemu mistrzowi 
Australii Law Ethan 2-1. Trzecie 
miejsca zajęli Tomasz Otworowski 
i Marcin Trybalski.

Reprezentantka zwycięskiej drużyny przyjęła gratulacje od 
 wójta Joachima Bargiela.

Angelika Mandziej i Arkadiusz Oryga z Pucharami.
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