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   Jest to najwyższe wyróżnienie gmi-
ny. Przyznawane jest za wybitne dzia-
łania promujące gminę Gierałtowice 
lub mające wpływ na podniesienie po-
ziomu życia jej mieszkańców w róż-
nych dziedzinach (gospodarka, kul-
tura, sport, zdrowie etc.). 
Wyróżnienie może być przyznane oso-
bie fizycznej, osobie prawnej, jedno-
stce organizacyjnej, może być również 
nadane pośmiertnie.

    Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia 
mogą wystąpić: Rada Sołecka, organi-
zacje, związki i zrzeszenia działające 

na terenie gminy 
lub grupa co naj-
mniej 50 mieszkańców. 
Bliższe informacje dostę-
pne są na stronie interne-
towej: www.gieraltowice.pl 
lub w biurze Rady Gmi-
ny w Gierałtowicach 
(budynek UG) przy ul. 
K s . R o b o t y  4 8 .  
Tel.: 32 30 11 305, 697 
776 228, fax: 32 30 11 
3 0 6 ,  e - m a i l :  
rg@gieraltowice.pl 

    Kandydatury do wyróżnienia można 
zgłaszać do końca marca 2017 r.   

/Źródło: RG Gierałtowice/

    Metropolita katowicki w szczególny 
sposób pozdrowił seniorów parafii - 
świadków historii kościoła. Z kolei do 
młodzieży mówił - doceniajcie ten dar 
kościoła, który dostaliście od starszego 
pokolenia. Słów uznania nie szczędził 
całej wspólnocie - jesteście wzorem 
parafii, chlubą Kościoła katowickiego. 
Dziękuję Wam za to.  

    Nawiązując do olbrzymiego zaanga-
żowania przodków przy budowie 
świątyni, arcybiskup przypomniał - 
należy również budować kościół du-
chowy, także ten na poziomie rodziny. 
Budujemy go słuchając słowa Bożego. 
Zauważył, że w dobie zalewu słów 
i informacji, to słowo Boże porządkuje 
życie chrześcijan. 

    - 80 lat temu, 26 listopada 1936 r., 
poświecono nasz kościół parafialny. 
Mieszkańcy Paniówek wybudowali tę 
świątynię w zaledwie 6 miesięcy - 
mówił w trakcie nabożeństwa ks. Józef  
Świerczek, proboszcz Paniówek - Dziś 

dziękujemy Panu Bogu za to miejsce, 
za ogrom łask, które zostały tu 
udzielone. 

   Nabożeństwu w 80. rocznicę poświę-
cenia kościoła, przewodził metropolita 
katowicki, abp Wiktor Skworc. 

Dokończenie na s. 6

   Plany zarządzania ryzykiem powo-
dziowym (PZRP) są dokumentami pla-
nistycznymi opisującymi aktualny stan 
ochrony przeciwpowodziowej oraz za-
wierającymi katalog działań mających 
na celu redukcję ryzyka powodzio-
wego na terenach zagrożonych. PZRP 
zostały opracowane między innymi dla  
obszaru rzeki Kłodnicy i przewidują 
konkretne działania inwestycyjne na 
terenie gminy Gierałtowice jak i na 
terenie Gliwic i Zabrza, które w bez-
pośredni sposób oddziałują na teren 
naszej gminy.                    .

   - To bardzo ważny dokument rządowy 
dla naszej gminy oraz dla Gliwic 
i Zabrza - komentuje wójt Joachim 
Bargiel - Otwiera on drogę do uru-
chomienia szerszych działań przeciw-
powodziowych, m.in. budowy polde-
rów na Brzezinie oraz przy Brzegu 
w Przyszowicach - dodaje.    

/JM, źródło: ZZK UG/
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Druk: CUD-DRUK 

    6 stycznia (w święto Trzech Króli) 
o godz. 17.00 w kościele parafialnym 
w Gierałtowicach rozpocznie się 
koncert charytatywny pod hasłem: 
Uskrzydleni i przyjaciele - gramy dla 
Grzesia i Patryka.

    Celem jest zebranie środków na 
rehabilitację dwóch młodych gierałto-
wiczan, Grzesia i Patryka, którzy 
ulegli w tym roku wypadkom drogo-
wym, odnosząc bardzo ciężkie obra-
żenia. Przed nimi długa i kosztowna 
rehabilitacja. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w imprezie wszystkich lu-
dzi wielkiego serca! 

    Szczytny cel zjednoczył liczne gro-
no naszych muzyków i nie tylko! 
Na koncercie w roli konferansjerów 
wystąpią: Julia Więcko oraz popularny 
dziennikarz, Tomasz Rożek. Zagrają 
i zaśpiewają: Zespół Uskrzydleni,  so-
pranistka Edyta Nowicka, tenorzy - 
Marcin Grzesiczek i Kamil Roch Ka-

rolczuk (akompaniament - Mirosław 
Marcol), Orkiestra Dęta OSP Przy-
szowice, Chór Skowronek, Happy 
Family (śpiewająca rodzina), Anna 
Kruk i Dominika Limanówka oraz 
uczniowie VI klasy Szkoły Podstawo-
wej w Gierałtowicach. W czasie kon-
certu usłyszymy najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki oraz znane arie operet-
kowe. 

    Przedsięwzięcie jest inicjatywą ze-
społu Uskrzydleni i ich opiekunów 
a jego głównym organizatorem Parafia 
Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałto-
wicach. 

Grześ i Patryk czekają 
na Twoją pomoc!!!           

Spełnienie wszystkich warunków określonych 
w uchwale pozwala jednak na uzyskanie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości przez 
maksymalnie 4 lata od dnia zakończenia reali-
zacji inwestycji lub przez 3 lata dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Warto podkreślić, iż 
gmina Gierałtowice jest jedyną gmina wiejską 
w województwie śląskim, która zdecydowała się 
na wprowadzenie tego rodzaju pomocy dla 
przedsiębiorców i jedną z zaledwie 137 na 2477 
ogółem gmin w Polsce (źródło uokik.gov.pl 
/ewidencja_aktow_prawa_miejscowego.php).
Z treścią uchwały można zapoznać się na stro-
nie internetowej: www.bip.gieraltowice.pl 
w zakładce Rada Gminy, Uchwały Rady Gminy 
kadencja 2014-2018.                    
Po szczegółowe informacje dotyczące warun-
ków uzyskania zwolnienia, zainteresowanych 
przedsiębiorców odsyła się do Referatu Po-
datków i Opłat  Lokalnych, pok. 104 w Urzędzie 
Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48 lub 
pod nr telefonu 32 - 301 13  22.                         

.

.

    - Podkreślić należy zrównoważenie 
budżetu na rok 2017 wyłącznie nad-
wyżką z lat ubiegłych (bez udziału kre-
dytów, pożyczek, innych instrumentów 
dłużnych) - powiedział nam skarbnik 
gminy Michał Kafanke - budżet cha-
rakteryzuje również znaczny wzrost 
wydatków inwestycyjnych w porów-
naniu do lat ubiegłych (ponad 50%), 
utrzymanie dynamiki wzrostu podsta-
wowych źródeł dochodu gminy, 
tj. udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, po-
datku od nieruchomości, subwencji 
ogólnej - dodał skarbnik. 

    - Budżet jest stabilny i bezpieczny. 
Dochody bieżące są wyższe od wydat-
ków bieżących - mówił na sesji wójt 
Joachim Bargiel. Przedłożona przez 
niego uchwała budżetowa została roz-
patrzona i podjęta przez Radę wię-
kszością głosów: 10 radnych głoso-
wało za, 2 wstrzymało się od głosu, 
2 głosowało przeciw.      

    W trakcie sesji, której przebiegiem 
kierował przewodniczący RG Józef 
Buchczyk, radni podjęli uchwały 
wprowadzające korekty w budżecie 
gminy 2016 i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy. Rada rozpatrzyła 
również i podjęła nową uchwałę do-
tyczącą Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Gierałtowice, a także 
kolejne uchwały w sprawach: a) przy-
stąpienia do opracowania Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice 
na lata 2017-2022, b) rodzajów doda-
tkowych usług świadczonych przez 
gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, zagospodarowania tych odpa-
dów oraz wysokości cen za te usługi, 
c) zamiaru przekształcenia Szkoły Pod-
stawowej im. W. Budryka w Chudowie 
poprzez likwidację oddziałów przed-
szkolnych, d) podziału środków na 
dofinansowanie form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli w roku 2017, 
e) określenia zasad udzielenia z bu-
dżetu gminy Gierałtowice dotacji celo-
wej dla osób fizycznych na dofinanso-
wanie inwestycji służących ochronie 
powietrza. W ostatniej z wymienionych 
uchwał chodzi o dotację, która może 
być przyznana mieszkańcom gminy po 
wymianie nieekologicznego źródła 
ogrzewania budynku bądź lokalu mie-
szkalnego, na nowe, ekologiczne źró-

 

dło ogrzewania, np. ogrzewanie gazo-
we, olejowe, elektryczne lub za pomo-
cą niskoemisyjnych kotłów c.o. Szcze-
góły dotyczące dotacji dostępne są na 
stronie: www.gieraltowice.pl w zakład-
ce BIP - Rada Gminy - Uchwały Rady 
Gminy 2014-2018.             

    W listopadzie br. Wojewódzki Inspe-
ktorat Ochrony Środowiska w Katowi-
cach przeprowadził szczegółową kon-
trolę przestrzegania przez Gminę Gie-
rałtowice przepisów znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, w ramach ogólno-
polskiego cyklu kontrolnego. Po za-
kończeniu kontroli nie stwierdzono 
żadnych naruszeń i nieprawidłowości, 
co oznacza, że gospodarka odpadami 
komunalnymi w naszej gminie jest 
prowadzona prawidłowo, zarówno pod 
względem organizacji systemu odbie-
rania odpadów, nadzoru nad nim, jak 
i osiągnięcia wymaganych efektów, 
mierzonych m.in. osiągnięciem pozio-
mów odzysku i recyklingu odpadów. 

   Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com za wyrozumiałość oraz zaangażo-
wanie w prawidłowe funkcjonowanie 
systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie naszej gminy.

/Ref. Ochrony Środowiska/

/Źródło - materiały RG/

    8 stycznia o godzinie 15.00 w ko-
ściele parafialnym w Paniówkach od-
będzie się koncert kolęd i pastorałek.

    W koncercie wystąpią: Chór Cecylia 
oraz Kapela Góralska z Koniakowa.

. 

    15 stycznia o godz. 15.00 w kościele 
parafialnym w Chudowie odbędzie się 
tradycyjny Koncert Kolęd z udziałem 
m.in. chórów z naszej gminy.

    29 stycznia o godz. 19.00 w kościele 
parafialnym w Paniówkach usłyszymy 
„Kolędy w innym kolorze”, w wyko-
naniu młodych muzyków z Paniówek.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zaprasza na wyjazd do Teatru 
Rozrywki w Chorzowie na koncert - 
Sylwester BIS „Siedem stron świata”. 
Na koncert wyruszamy 11 lutego 
o godz. 14.00. Bilety - 70 zł. Zapisy do 
16 stycznia pod nr tel.: 32 30 11 511 
lub osobiście w GOK. Zapraszamy!

    6 stycznia przez Paniówki przejdzie  
Korowód Trzech Króli. Zbiórka ucze-
stników o godz. 14.45 przy skrzyżowa-
niu ulic Zwycięstwa i Swobody. Prze-
marsz zakończy się w Parku Joanny. 
Organizatorzy proszą o zabranie lam-
pionów i innych ozdób świątecznych. 
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    Prezesem Zarządu Oddziału pono-
wnie został Andrzej Frejno. Funkcję 
wiceprezesów powierzono: Piotrowi 
Falińskiemu, Bernardowi Wilczko-
wi, Tadeuszowi Mamokowi i Józe-
fowi Glagli. Obowiązki sekretarza 
pełnić będzie Tomasz Gajda, nato-
miast skarbnika - Czesław Kozak. 

    W trakcie zjazdu w szczególny 
sposób wyróżniono druha Alfreda 
Kubickiego z Gierałtowic, przyznając 
mu mocą uchwały tytuł Prezesa Hono-
rowego Zarządu Powiatowego Zwią-
zku OSP RP w Gliwicach. Jak pod-
kreślił Andrzej Frejno - Druh Alfred 
Kubicki jest osobą najbardziej zasłu-
żoną, powszechnie znaną i szanowaną 
wśród strażaków.

    Olbrzymie znaczenie działalności 
strażaków ochotników docenili obecni 
na Zjeździe przedstawiciele władz 
samorządowych, PSP a nawet parla-
mentarzyści. Strażaków oraz gości wi-
tał wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel. 
- Służba Ojczyźnie i społeczności - za 
to jesteście szanowani - mówił do stra-
żaków senator Krystian Probierz. 
- Idea pomocy drugiemu człowiekowi 
jest najważniejsza - podkreślił starosta 
gliwicki Waldemar Dombek, który 
wspólnie wicestarostą Ewą Jurczygą, 
senatorem Probierzem i prezesem 
Frejno, wręczył przedstawicielom 
wszystkich jednostek OSP pamiątko-
we statuetki wraz z podziękowaniami 
za ofiarność i poświęcenie przy rato-
waniu ludzi i ich dobytku.

    Po zakończeniu obrad druhowie oraz 
ich goście wzięli udział w „strażackim 
opłatku”. Tę część spotkania popro-
wadził ich kapelan, ks. Piotr Faliński. 
O wspaniałą, świąteczną atmosferę, 
zadbali muzycy Orkiestry Dętej OSP 
Przyszowice, koncertując w sali obrad 
pod batutą Mirosława Hajduka. Z ko-
lei gospodarze obiektu - druhowie 
z OSP Przyszowice dołożyli starań aby 
zjazd odbył się w jak najlepszych wa-
runkach.

    Warto poinformować, że w powiecie 
gliwickim działa 39 jednostek OSP, 
zrzeszających 1315 członków, w tym 
119 kobiet. W trakcie minionej ka-
dencji (lata 2011-2016) najwięcej 
pracy mieli strażacy z OSP w Toszku, 
wyjeżdżając na akcje 416 razy. Drugie 
miejsce w tej statystyce przypadło stra-
żakom OSP Przyszowice - 215 wyja-

zdów. Strażacy z Paniówek odnotowali 
126 wyjazdów, z Gierałtowic - 123 
i z Chudowa - 74 wyjazdy.  

 

    28 listopada w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP odbyła się konferencja pn. 
Nowe Projekty, w trakcie której wójt 
gminy Gierałtowice, dr inż. Joachim 
Bargiel, omówił projekt wykorzysta-
nia metanu z KWK Budryk.
    Konferencja odbyła się w ramach 
współpracy państwa, jednostek samo-
rządu terytorialnego i przedsiębiorców 
przy realizacji nowych projektów gór-
niczych i energetycznych.    

/JM//JM/

/JM/

    Na scenie domu kultury wystąpili 
podopieczni okolicznych domów po-
mocy społecznej. Gośćmi specjalnymi 
byli: tenor Adam Sobierajski, duet 
Piotr & Tomek i Oliwia Kłosowska. 
Wśród publiczności nie zabrakło mie-

szkańców gminy Gierałtowice. Braw 
nie szczędził m.in. Joachim Bargiel, 
wójt gminy Gierałtowice, wieloletni 
patron honorowy koncertu. 

    Imprezę współorganizowało Stowa-
rzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat. 
Dochód przeznaczono na wsparcie do-
mów pomocy społecznej.        .

/bw/

    Webinarium zorganizowane zostało 
w ramach projektu „Polsko-norweska 
platforma współpracy dla poszanowa-
nia energii i klimatu”. Poświęcone było 
tematyce wykorzystania OZE (Odna-
wialnych Źródeł Energii) w gminach. 
Swoje dobre praktyki w tej dziedzinie 
zaprezentowały gminy: Pałecznica, 
Raciechowice i Gierałtowice. 
    Wójt gminy Gierałtowice, dr inż. 
Joachim Bargiel, na łączach Internetu 
przybliżył samorządowcom - Kierunki 
rozwoju energetyki gminnej oraz wy-
korzystanie OZE. Doświadczeniami 
w tym temacie podzieliły się również 
Pałecznica i Raciechowice. Organiza-
torem webinarium było Stowarzysze-
nie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. 
    Planowane jest dalsze rozwijanie 
współpracy, również z udziałem nor-
weskich samorządów, a także wymiana 
bilateralna z Norwegami, którzy na po-
moc dla Polski, m.in. w zakresie OZE, 
chcą przeznaczyć 180 mln Euro.  
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    Uroczystość tradycyjnie już zorga-
nizował Urząd Stanu Cywilnego. 
Zaproszono na nią 21 par. Cztery spo-
śród nich świętowały Diamentowe 
Gody - 60 lat małżeństwa. Byli to Pań-
stwo: Krystyna i Tadeusz Widerowie 
z Przyszowic oraz Róża i Zygmunt 
Zubkowie, Teresa i Dionizy Korna-
sowie, Lidia i Alojzy Woźnicowie 
z Gierałtowic.

    Złote Gody - 50 lat małżeństwa 
obchodzili Państwo: Anna i Stani-
sław Papkalowie z Chudowa oraz 
Anna i Mariusz Gomularzowie, Li-
dia i Ryszard Kaczkowscy, Janina 
i Bogdan Michalakowie, Magdalena 
i Alojzy Jojkowie, Małgorzata i Ro-
man Czapelkowie, Maria i Erwin 
Szolcowie z Gierałtowic. W gronie 
złotych par z Paniówek znaleźli się 
Państwo: Magdalena i Ryszard 

. 

Musialscy, Natalia i Robert Promni, 
Agnieszka i Norbert Gonsiorowie, 
Cecylia i Ryszard Jeutnerowie, Kry-
styna i Stefan Szołtyskowie, Stefania 
i Benedykt Kołodziejowie, Elżbieta 
i Zygfryd Lempowie oraz Helena 
i Leon Smorzowie. Z Przyszowic na 
uroczystość Złotych Godów przybyli 
Państwo Eugenia i Joachim Bisku-
powie oraz Krystyna i Franciszek 
Bartoszkowie. 

    Wójt Joachim Bargiel złożył 
małżonkom serdeczne życzenia. Dzię-
kował także za ich nieoceniony wkład 
w rozwój gminy. Diamentowym pa-
rom wręczył okolicznościowe dyplo-
my, natomiast złote pary odznaczył 
medalami Prezydenta RP. Gratulacje 
oraz życzenia złożyli małżonkom 
również: przewodniczący RG Józef 
Buchczyk i kierownik USC Mirosław 
Marcol.  

    Część artystyczną wypełnił występ 
przedszkolaków z Przyszowic. Malu-
chy, pod okiem nauczycielki Justyny 
Karwat, zadedykowały jubilatom 
wiązankę wierszy i piosenek, za co 
nagrodzono ich serdecznymi brawami. 
Uroczystość zakończyło spotkanie

przy kawie. Nie obyło się bez toastu 
i odśpiewania gromkiego „Sto lat”!  

/JM/

- Druhna Anna 

Pindur w całej, 

bardzo długiej, 

d z i a ł a l n o ś c i  

zawsze  by ła  

bardzo zdyscy-

plinowana i po-

mocna, chętnie 

i  s p r a w n i e  

w y k o n y w a ł a  

powierzone jej 

zadania - podkreśla wiceprezes chóru 

„Skowronek” Weronika Czech. 
- Jej zasługi dla chóru są nieocenione, 

dlatego dostąpiła zaszczytu bycia 

jego Członkiem Honorowym. Nie dość 

na tym - doceniając oddanie pani Anny 

oraz nie gasnący zapał w czynnym 

uczestnictwie w próbach i koncertach 

zarząd i członkowie chóru wystąpili do 

w Katowicach o przyznanie naj-
wyższego odznaczenia - Złotej Od-
znaki z Brylantem. Kapituła odzna-
czenia podzieliła to uznanie...                   

    Odznaczenie miało uroczystą opra-
wę. Odbyło się w gierałtowickiej świą-
tyni pod wezwaniem Matki Boskiej 
Szkaplerznej, podczas nabożeństwa 
w intencji śpiewaków, muzyków 
kościelnych, organistów, scholii oraz 
członków chóru „Skowronek”, odpra-
wionego przez ks. proboszcza Marka 
Sówkę. 
- Za wstawiennictwem świętej Cecylii 
modliliśmy się o zdrowie, siły i błogo-
sławieństwo do dalszej pracy podkre-
ślają uczestnicy uroczystości. - W mo-
dlitwach nie zabrakło również wspo-
mnienia o zmarłych parafianach 

Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr 

.
.

    

   Przywilej uhonorowania zasłużonej 
chórzystki stał się udziałem Ryszarda 
Buczka, prezesa Okręgu Gliwicko-
Zabrskiego, a zarazem członka Za-
rządu ŚZChiO. Świadkami tej miłej 
chwili byli chórzyści, najbliżsi, przy-
jaciele i znajomi oraz parafianie. 
Piękną i wzruszającą ceremonię 
zwieńczył występ chóru„Skowronek”, 
który zaśpiewał trzy pieśni, specjalnie 
przygotowane na uroczystość.     

    Warto dodać, że na 77 Złotych 
Odznak z Brylantem, nadanych przez 
ŚZChiO, aż cztery należą do członków 
chóru „Skowronek”.               

związanych ze śpiewem i muzyką.  

.
.

.
/bw/

/bw/

   Impreza odbyła się 26 listopada. 
Muzycy z gierałtowickiego stowarzy-
szenia zostali na nią zaproszeni przez 
Polonię Węgierską, którą reprezento-
wał Przewodniczący XI Dzielnicy Bu-
dapesztu Bela Puer.

                   
   Do stolicy madziarskich bratanków 
udali się wraz z członkami Stowa-
rzyszenia Muzycznego „Chopin” z So-
śnicowic. Koncert był popisem ślą-
skich muzyków. Artyści pokazali się 
z jak najlepszej strony. Zespół Sound 
Machina i znany tenor Sylwester Tar-
gosz-Szalonek zostali nagrodzeni bu-
rzą braw. - To była piękna, naprawdę 
wspaniała, promocja naszego regionu 
- nie ma wątpliwości Mirosława San-
der, prezes Stowarzyszenia „Mozart”. 

.

.Mirosława Sander i Bela Puer
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   Od kilku lat jako „Biuro Ubezpie-
czeń DOLATA” mamy przyjemność 
ubezpieczać mieszkańców Gminy 
Gierałtowice i zdążyliśmy dość dobrze 
poznać Państwa potrzeby.            
Obserwowaliśmy najczęściej wystę-
pujące na tym terenie szkody oraz 
anomalie pogodowe, słuchaliśmy 
uwag płynących z ust mieszkańców 
naszej Gminy. I w odpowiedzi na to 
wszystko postanowiliśmy przygoto-
wać wraz z Towarzystwem Ubezpie-
czeń i Reasekuracji „Warta” S.A.  
ubezpieczenie dostosowane do 
Państwa potrzeb.

   Proponujemy kilka wariantów 
polisy, które różnią się m.in. zakresem, 
wysokością składki, sumą ubezpie-
czenia, a także doborem opcji dodat-
kowych. Dzięki temu mamy możli-
wość zaproponowania oferty szytej na 
miarę.

   Uważamy, że decyzja o wyborze 
polisy ubezpieczeniowej jest niezwy-
kle ważna, choć nie należy do łatwych. 
Na pocieszenie - to jednorazowy wysi-
łek. Jeśli będziemy zadowoleni 
z wyboru, to co roku możemy już 
automatycznie odnawiać polisę.

.

   Dla nowych klientów możemy za-
proponować atrakcyjne składki i do-
datkowe zniżki. Dla przykładu: dom 
wraz z instalacjami, armaturą, zabu-
dowanymi meblami o wartości 
300 000 zł możemy ubezpieczyć już 
od 180 zł rocznie. A za kompleksowe 
ubezpieczenie obejmujące również 
zdarzenia typu: włamanie, zdemolo-
wanie ogrodzenia czy placu zabaw, 
kradzież siłowników do bramy, stłu-
czenie kabiny prysznicowej lub płyty 
indukcyjnej, a także zalanie w wyniku 
pęknięcia akwarium oraz wiele innych 
można mieć już od 600 zł rocznie. 
Klienci mogą liczyć na naszą pomoc 
w dopasowaniu zakresu, wyjaśnieniu 
zapisów ogólnych warunków ubezpie-
czenia, a także przy ewentualnym 
zgłoszeniu szkody.

    W celu poznania szczegółów zakre-
sie ubezpieczenia domów zapraszamy 
do naszego biura mieszczącego się 
w Przyszowicach przy ul. Wolności 
33E, od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8:00 - 16:00. 
Tel. 888 763 481 
www.ubezpieczeniaDOLATA.pl

/Tekst promocyjny/

    25-letnia gierałtowiczanka 
studiowała na Wydziale Arty-
stycznym, na kierunku Eduka-
cja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej (specjal-
ność: prowadzenie zespołów 
muzycznych - w Zakładzie 
Dyrygowania i Wokalistyki). 
W pracach licencjackiej i magi-
sterskiej opisywała działalność chóru 
,,Skowronek” i badała zmiany w doku-
mentacji repertuaru, jakie zaszły pod-
czas 30 lat. Ma na koncie pierwsze 
sukcesy jako dyrygent. Ukończyła 
studia ze średnią 4,84 oraz oceną 
celującą na dyplomie.                .

    Pani Karolina była bardzo aktywną 
studentką. Pełniła funkcję wiceprze-
wodniczącej Samorządu Studenckie-
go Wydziału Artystycznego. Śpiewała 
w studenckim chórze reprezentacyj-
nym Uniwersytetu Śląskiego ,,Harmo-
nia”. Działała społecznie w chórze 
,,Skowronek” i Orkiestrze Dętej OSP 
Przyszowice.              .
.

    30 listopada w auli rektoratu UŚ 
odbyła się uroczystość wręczenia dy-
plomów dla Najlepszych Absolwen-
tów roku akademickiego 2015/2016. 
Rektor, prof. dr hab. Andrzej Kowal-
czyk osobiście pogratulował Karo-
linie Stawowy osiągnięć. Sukces mie-
szkanki Gierałtowic doceniły władze 
gminy. Do wybitnej absolwentki list 
gratulacyjny skierował wójt Joachim 
Bargiel. W jego imieniu, podczas ka-
towickiej uroczystości, pani Karolinie 
winszowała Barbara Mansfeld, kie-
rownik Referatu Edukacji i Zdrowia. 

.

/bw/

/bw/

    Mają po 75 lat i z przyjemnością 
wracają do lat dzieciństwa i młodości. 
Przyszowiczanie - rówieśnicy, rocznik 
'41 - potrafili skrzyknąć się i spotkać 
we własnym gronie. Na wieczór wspo-
mnień wybrali restaurację Artus 
w Przyszowicach.               .
.

    Zanim zebrali się przy wspólnym 
stole, oddali cześć swoim nieżyjącym 
koleżankom i kolegom, a także ks. pro-
boszczowi Kazimierzowi Grajewskie-
mu. Uczynili to uczestnicząc w nabo-
żeństwie w przyszowickim kościele. 
Wszystko, co dobre, mija jak z bicza 
strzelił. Tak też było z rówieśniczym 
spotkaniem. Ale jego uczestnicy 
zapowiadają, że jeśli Stwórca pozwoli, 
spotkają się ponownie.              

.

.

Foto: Stefan Skrzypczyk 

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   
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    Uroczyste wręczenie certyfikatu 
odbyło się w Ośrodku Rozwoju Edu-
kacji w Warszawie. Podsekretarz stanu 
w MEN Maciej Kopeć wraz z przewo-
dniczącą Kapituły Krajowego Certyfi-
katu SzPZ Barbarą Woynarowską, 
złożyli certyfikat na ręce dyrektora 
ZSP w Przyszowicach Aleksandra 
Jendryczki oraz koordynatorek: Ery-
ki Dymarz i Marii Spyrki-Stachow-
skiej. 

    - Dziękuję za Państwa pracę i dzia-
łania na rzecz promocji zdrowego stylu 
życia. Przynoszą one korzyści polskiej 
szkole oraz są bardzo potrzebne 
wszystkim uczniom -  powiedział na 
spotkaniu wiceminister Kopeć. Pogra-
tulował także wszystkim laureatom. 
Podkreślił, że udział szkoły w progra-
mie oraz zaangażowanie uczniów 
i nauczycieli w jego realizację przy-
nosi oczekiwane efekty.

   - Przyznanie certyfikatu jest potwie-
rdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie 
z modelem szkoły promującej zdrowie 
oraz wyrazem uznania za dotychcza-
sowe osiągnięcia, będące wynikiem 
wieloletniej pracy - mówi Eryka Dy-
marz - jest to zaszczyt dla szkoły, 
a jednocześnie zobowiązanie do two-
rzenia i upowszechniania działań słu-

żących promocji zdrowia w naszej 
szkole i środowisku - dodała.

    Dotychczas certyfikaty potwier-
dzające przynależność do Krajowej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie 
i Europejskiego Programu Szkoła dla 
Zdrowia otrzymało 210 szkół i pla-
cówek oświatowych w całej Polsce.

   Projekt miał wymiar wszech-
stronny, wielowątkowy. Od września 
odbywały się cotygodniowe spotkania 
warsztatowe pt. „Razem z Tobą Ma-
mo” z udziałem zainteresowanych 
mam. Zajęcia realizowano przy współ-
pracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną z Knurowa.

    Z myślą o uczniach podstawówek 
i gimnazjów zorganizowano konkurs 
plastyczny pt. „Rodzina bez prze-
mocy”. Ważnym elementem przedsię-
wzięcia było podkreślenie wagi tzw. 
„pierwszego kroku”, czyli dostrze-
żenia problemu przemocy w otoczeniu 
rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, 
sąsiedzkich, szkolnych, a także litera-
turze i telewizji. Równie istotne oka-
zało się otwarte spotkanie edukacyjne 
pod hasłem „Świadomie o przemocy”, 
podnoszące świadomość lokalnej spo-
łeczności o szkodliwym zjawisku.

   - Nie boimy się trudnej tematyki, 
dlatego też opracowaliśmy własny 
projekt pomocy rodzinom zagrożonym 
oraz dotkniętym przemocą w rodzinie 
z terenu Gminy Gierałtowice  - wyja-
śnia przesłanie przedsięwzięcia 
Agnieszka Kałuża, kierownik gierał-
towickiego OPS.              

    Konferencja wieńcząca projekt 
odbyła się 14 grudnia w Paniówkach. 

. 

. 

 .
.

/Źródło - E. Dymarz ZSP Przyszowice/

   Turniej rozegrano 10 grudnia w bu-
dynku remizy strażackiej w Przyszo-
wicach. Jego zwycięzca zgromadził 
w dwóch seriach 2967 punktów. Z jak 
najlepszej strony pokazali się repre-
zentanci gospodarzy - Dariusz Meh-
lich (Jedność 32 Przyszowice) zajął 
w turnieju II miejsce, gromadząc 2963 
punkty. Jego kolega klubowy, Stefan 
Wroblowski, wywalczył III miejsce 
z 2799 punktami. Piątą lokatę zajął 
kolejny reprezentant Jedności - Józef 
Pieczka - 2715 pkt. W VIII Grand Prix 
rywalizowało 64 skacistów z woje-
wództw śląskiego i opolskiego. Za-
wody sędziował Tadeusz Żogała. 

    Najlepsi gracze, poza pucharami 
i nagrodami pieniężnymi, otrzymali 
także gratulacje z rąk wójta Joachima 
Bargiela, prezesa Jedności Pawła 
Szołtyska oraz Tadeusza Żogały i Ja-
nusza Papkali - działaczy PZSkat 
i zarazem Jedności Przyszowice.  

    Miło nam jednocześnie poinfor-
mować, iż czterech zawodników Je-
dności Przyszowice zagra w najbliż-
szych finałach Mistrzostw Polski. 
Prawo do gry w nich wywalczyli: 
Michał Szczecina, Piotr Pacholczyk, 
Józef Pieczka oraz Tadeusz Żogała.  

Jej osnową był wykład na temat 
„Rodziny bez przemocy”, wygłoszony 
przez psycholog Janinę Durczok. 
Wśród osób przysłuchujących się pre-
lekcji byli przedstawiciele zaprzyja-
źnionych Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej, środowiskowych placówek 
i instytucji oraz uczestniczki warszta-
tów „Razem z Tobą, Mamo”. Nie za-
brakło samorządowców - z wójtem 
gminy Gierałtowice Joachimem Bar-
gielem i przewodniczącym Rady Gmi-
ny Józefem Buchczykiem.          

    - Mając na uwadze duże zaintere-
sowanie działaniami w projekcie, 
a zwłaszcza warsztatami „Razem z To-
bą Mamo”, oraz osiągnięte cele, pla-
nujemy realizację kolejnych edycji - 
zapowiada pracownik socjalny OPS 
Wioleta Stefan. Program został sfi-
nansowany ze środków Gminy Gie-
rałtowice.             

.
.

.
/bw/

Dokończenie ze str.1

Koncelebrowali je: dziekan dekanatu 
knurowskiego, ks. Grzegorz Kusze 
oraz ks. proboszcz Józef Świerczek. 
Uczestniczyło w nim także kilkunastu 
księży, m.in. proboszczowie wszyst-
kich parafii z gminy Gierałtowice. 

    Nie zabrakło włodarzy gminy Gie-
rałtowice, przedstawicieli samorządu, 
rady parafialnej oraz mieszkańców Pa-
niówek. Obecność licznych pocztów 
sztandarowych, oprawa muzyczna 
w wykonaniu miejscowego chóru 
Cecylia, dzieci z ZSP w Paniówkach, 
muzyków Orkiestry Dętej z Przyszo-
wic , podkreśliły wyjątkowo uroczysty 
charakter mszy świętej.   

   Warto przypomnieć, iż kamień wę-
gielny pod kościół św. Urbana w Pa-
niówkach wmurowano w maju 1936 r., 
a już w listopadzie tego samego roku 
świątynia została konsekrowana. 

/JM/

/JM/

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Jerzy Miszczyk
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Rekord Polski wisiał na włosku - 

    Jakub Kalkan, jeden z talentów 
przyszowickiej Jedności, popisał się nie-
samowitą formą podczas pływackich 
Mistrzostw Śląska Młodzików w Radli-
nie. 12-latek z Przyszowic w każdym wy-
ścigu rozprawiał się z rekordami Śląska 
młodzików (12 lat), poprawiając je zdecy-
dowanie. 

    W trakcie dwudniowych mistrzostw 
(15-16 grudnia) Kuba ustanowił cztery 
rekordy Śląska, wszystkie w stylu do-
wolnym, uzyskując na 100 m - 58.30 s (do 
rekordu Polski zabrakło 0.63 sekundy), na 
200 m - 2:08.37, na 400 m - 4:26.46 
(do rek. Polski zabrakło 0.94 s) i na 800 m - 
9:12.92, poprawiając stary rekord o ponad 
16 s! Wyniki te zapewniły Jakubowi cztery 
tytuły mistrza Śląska i obecnie pozycję 
nr 1. w Polsce, wśród 12-latków, na dy-
stansach: 200, 400 i 800 m stylem 
dowolnym. Należy jedynie żałować, że 
dla młodzików nie organizuje się pły-
wackich mistrzostw Polski. O tym, kto 
z nich jest najlepszy informują wyniki 
publikowane w ogólnopolskim rankingu 
pływaków. 

    - Liczyłam na trzy rekordy Kuby, 
ponieważ był dobrze przygotowany do 
zawodów. Ten czwarty, na 100 m, zasko-
czył mnie - powiedziała nam dr Alicja 
Stachura - trenerka Jedności- Jestem 
bardzo dumna z mojego zawodnika -  
Podkreśliła również, że jest bardzo zado-
wolona z występu pozostałych pływaków 
- każdy z nich zrobił  olbrzymie postępy.

    Podczas mistrzostw 12-latków zawo-
dnicy LKS Jedność 32 Przyszowice zdo-
byli 14 medali: w tym 5 złotych, 7 sre-
brnych i 2 brązowe. Mistrzynią Śląska 
została Natalia Wolny - złoto na 400 m st.

dowolnym oraz srebro na 200 i 800 m st. 
dow. Emilia Browarska zdobyła srebro 
na 400 i brąz na 200 m st. dow. Maksy-
milian Pierchała - srebro na 200 i brąz na 
400 m st. dow. Ponadto 3 srebrne medale 
zdobyły sztafety klubowe - chłopcy w wy-
ścigach 4x100 st. dowolnym i zmiennym 
(J. Kalkan, M. Pierchała, M. Browarski 
i Sz. Kowalczyk), dziewczęta (N. Wolny, 
E. Browarska, O. Adamczyk i  A. Smola-
rek) w wyścigu 4x100 st. Dow.       

sztafeta wywalczyła srebrny medal na 
dystansie 4x100 m st. zmiennym. Ponadto 
3 srebrne medale zdobył Robert 
Wyrobek na: 200 i 400 m st. dow. oraz 100 
m grzbietowym, Dariusz Bartnik na 100 
m dow. i Filip Lamla na 800 m dow.

    Podwójną mistrzynią Śląska została 
Natalia Mleczek - na 100 m motylkiem 
i 200 m st. dow. Natalia zdobyła również 
dwa medale srebrne - 50 m motylkiem 
i 100 m dow. Natomiast Jagoda Gorsza-
nów zdobyła brąz na 200 m st. dow. 

    Mistrzem Śląska na 50 m st. grzbie-
towym został Maciej Wieczorke, który 
zdobył również srebro na 100 m grzbietem 
i brąz na 100 m st. dow. Marceli Ura 
został wicemistrzem na 100 m żabką 
i brązowym medalistą na 50 m żabką.  

    Rafał Wyrobek był jedynym reprezen-
tantem Jedności na Mistrz. Śląska Junio-
rów w Gliwicach (16-18 lat), gdzie zdobył 
medal brązowy na 1500 m st. dowolnym.  

/JM/

/JM/

    Gośćmi honorowymi zawodów byli: 
Marian Kasprzyk - mistrz olimpijski 
z Tokio (1964) oraz znany bokser zawo-
dowy Mariusz Wach. Z trybun kibicowali 
także przedstawiciele współorganiza-
torów: wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel i dyrektor GOK w Gierałtowi-
cach, Piotr Rychlewski. 

    W barwach Śląska wystąpił aktualny 
mistrz Polski kadetów Remigiusz Sko-
czyński (Garda Gieraltowice), który 

pewnie pokonał 3:0 wicemistrza Czech, 
Mateja Herbacka. W walkach poza 
meczem swoją formę mieli okazję 
sprawdzić jeszcze trzej bokserzy Gardy - 
Mateusz Wuzik, który pokonał 3:0 
Kamila Pietrzyka z BKS Jastrzębie,  

Tomek Otworowski, wygrywając 
kiem Kuckiem z Górnika Sosnowiec oraz 
Marcin Trybalski, który uległ Mateu-
szowi Pawłowskiemu z Nowej Huty 1:2. 

   Najlepszym młodzikiem zawodów zo-
stał Kacper Pieczyrak Beskidy Bielsko 
Biała, najlepszym kadetem Remigiusz 
Skoczyński Garda Gierałtowice, a junio-
rem - Patrik Balaż Czechy. Wyróżnieni 
bokserzy mieli okazję odebrać gratulacje 
z rąk legendy polskiego boksu i sportu, 
Mariana Kasprzyka, a także wójta Joa-
chima Bargiela i zarządu Gardy Gierał-
towice. 
Warto dodać, że przy okazji meczu bo-
kserzy zbierali pieniądze na rehabilitacje 
Grzesia, ucznia SP w Gierałtowicach. 

z Tom-

Z prawej: Marian Kasprzyk -  mistrz olimpijski gratu-
lował Skoczyńskiemu (czerwony strój) i Herbackowi.
Z lewej prezes Gardy W. Jezusek.



    Świetlice GOK przygotowały war-
sztaty plastyczne, rękodzielnicze, gry, 
zabawy oraz wiele innych atrakcji. 
W ramach zajęć proponujemy 
również wycieczki do kina i fabryki 
bombek. Zapisy na zajęcia oraz na 
wycieczki prowadzą świetlice.

   Z wielką radością 
informujemy, że akcja 
zaangażowania  s ię  
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowi-
cach w pomoc potrze-
bującej rodzinie prze-
rosła nasze oczeki-
wanie. Zbiórka produktów oraz pie-
niędzy potrzebnych do przygotowania 
paczek zakończyła się ogromnym 
sukcesem. Zebraliśmy w sumie około 
2 tysięcy złotych. Kupiliśmy za to 
głównie sprzęty potrzebne rodzinie 
oraz produkty codziennego użytku... 
ale nie zabrakło też świątecznych 
upominków. 

    W imieniu własnym oraz obdaro-
wanej rodziny - serdecznie dziękujemy 
za pomoc Wszystkim ludziom dobrej 

woli, mieszkańcom gminy Gierałto-
wice a w szczególności: Firmie Janicki, 
Kołu Emerytów z Gierałtowic, Klu-
bowi Abstynentów Stokrotka, Skle-
powi Fox z Paniówek, Sklepowi  Mini-
Market z Przyszowic, uczestnikom za-
jęć w GOK, Joannie Düllick, oraz po-
mysłodawczyni i głównodowodzącej, 
działającej w naszym imieniu Kata-
rzynie Kaletce.

    Szkolny Klub Wolontariatu PRO-
MYK NADZIEI z gimnazjum w Gie-
rałtowicach już siódmy raz przygo-
tował podarunki dla jednej z potrze-
bujących rodzin w ramach akcji Szla-
chetna Paczka. 

    - Cieszymy się, że mogliśmy sprawić 
komuś radość - mówi Aleksandra Bar-
giel-Firlt, opiekunka Klubu Wolonta-
riatu - Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w zbiórkę potrze-
bnych rzeczy! - dodaje. 

    A oto fragmenty relacji z dostar-
czenia paczki, przekazane przez wolon-
tariuszkę - opiekunkę rodziny -  Rodzi-
na była zdumiona, gdy zdała sobie

sprawę z ilości otrzymanych prezentów. 
Każdy był po prostu oszołomiony wspa-
niałością całej paczki. Pani Ania cie-
szyła się ze wszystkiego, mówiła, że 
wszystko jest po prostu piękne. Cała 
rodzina była przeszczęśliwa a w domu 
panował miły świąteczny gwar.
Obdarowana rodzina pragnie bardzo 
serdecznie podziękować za wszelką 
otrzymaną od Państwa pomoc, wspar-
cie, dobroć i przede wszystkim nadzieję 
na lepsze jutro. 

/ Dyrektor GOK Piotr Rychlewski/

/ Źródło: Aleksandra Bargiel-Firlit/

    Podopieczni naszego OPS to w wię-
kszości osoby starsze, samotne, często 
schorowane, wymagające wsparcia nie 
tylko materialnego. Opłatkiem podzie-
lili się z nimi m.in. przedstawiciele 
samorządu - wójt gminy Joachim Bar-
giel, przewodniczący RG Józef Buch-
czyk, sołtysi z wszystkich miejsco-
wości gminy a także proboszczowie 
parafii, księża: Józef Świerczek z Pa-
niówek i Marek Sówka z Gierałtowic. 

    Na wigilijny stół podano tradycyjne 
potrawy przygotowane przez szefa ku-
chni, pana Daniela, m.in. zupę grzy-
bową i karpia. Wieczerzy towarzyszyły 
piękne kolędy śpiewane wspólnie do 
akompaniamentu (pianino elektryczne) 
Mirosława Marcola.

    Zadbano o paczki pod choinkę - 
otrzymali je wszyscy nasi podopieczni - 
poinformowała nas kierowniczka OPS, 
Agnieszka Kałuża. Dodatkowy pre-
zent - trójkołowy rower z bagażnikiem 
otrzymał Grzegorz Kopel z Chudowa. 
To dar PCK, przekazany w nagrodę za 
udostępnianie przez gminę miejsc na 
kontenery PCK do zbiórki odzieży.

    Wigilię zorganizował OPS w Gie-
rałtowicach. Bezpłatny transport na 
Wigilię i do domu, zapewniła podo-
piecznym Ośrodka firma  przewozowa 
Andrzeja Kostrza z Chudowa.   

/JM/

/JM/

   12 grudnia w pracowni Eko-deko 
w Gminnym Ośrodku Kultury, odbyły 
się warsztaty tworzenia aniołów gipso-
wych. Nie było to łatwe zadanie. 
Końcowy efekt był jednak zaskakująco 
atrakcyjny. Każdy wyszedł do domu 
z własnym dziełem sztuki.

   Imprezę otworzył występ dziecięcego 
zespołu tanecznego Omega z miejsco-
wego Gminnego Ośrodka Kultury. 
Czas oczekiwania na przybycie św. Mi-
kołaja wypełniły gry, konkursy oraz 
wspólna zabawa. Były też dodatkowe 
atrakcje - placyk zabaw z mnóstwem 
klocków, a także kącik, gdzie maluchy 
mogły zafundować sobie profesjonalne 
zdobienie twarzy. Dużym wzięciem 
cieszyły się stoiska z popcornem i cu-
krową watą, co było do przewidzenia, 
gdyż smakołyki te serwowano za 
darmo. 

    W finale spotkania owacyjnie powi-
tano św. Mikołaja, który rozdał wszyst-
kim dzieciom paczki ze słodyczami. 
Imprezę Mikołajkowa zorganizowali: 
GOK oraz Gmina Gierałtowice.

    W sobotę 10 grudnia ponad 60 osób 
skorzystało ze zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury wyjazdu na 
Jarmark Bożonarodzeniowy do Wro-
cławia. - Trudno odmówić uroku, temu 
wyjątkowemu miastu - powiedziała 
nam jedna z uczestniczek wycieczki.


