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Grześ Aleksandrzak,
foto: arch. SP w Gierałto-
wicach.

    Hołd bohaterom walk o niepodległą 
ojczyznę oddali m.in. przedstawiciel 
samorządu naszej gminy - wójt Joa-
chim Bargiel, przewodniczący Rady 
Gminy Józef Buchczyk, a także poseł 
Piotr Pyzik, komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach Janusz 
Przybylski, prezes Zarządu Powiato-
wego OSP Andrzej Frejno, prezes 
Zarządu Gminnego OSP Alfred Ku-
bicki, prezes Koła Związku Górno-
śląskiego w Gierałtowicach, Janina 
Rożek oraz Joanna Kruk.

     W rozmowie z nami wójt Bargiel 
zwrócił uwagę na olbrzymi wkład 
Ślązaków, polskich patriotów, w odzy-
skanie niepodległości. - To dzięki 

ofierze krwi powstańców śląskich 
a później determinacji ludności w cza-
sie plebiscytu, II Rzeczpospolita mogła 
cieszyć się wolnością w granicach 
powiększonych o bogate w przemysł 
obszary Górnego Śląska, które zape-
wniły jej rozwój - podkreślił wójt.   

Pod pomnikiem powstańców śląskich w Gierałtowicach

Pierwsza próba osadzenia hełmu na wieży.

Pod pomnikiem powstańców śląskich 
w Przyszowicach wieńce złożyli: wójt 
Joachim Bargiel oraz poseł Piotr Pyzik 
w towarzystwie Danuty Kondraciuk 
z GCR w Gierałtowicach. 

Foto: Jerzy Miszczyk

/JM/

  Prace przygotowawcze prowadzono 
od rana. Około godz. 12.00, potężny 
(250 tonowy) dźwig podniósł hełm 
niczym piórko i zawiesił nad kościelną 
wieżą. Podmuchy wiatru przeszko-
dziły jednak w precyzyjnym opu-
szczeniu go na specjalne kotwy. Próbę 
przerwano. Hełm powędrował na zie-
mię. Drugie podejście miało miejsce 
ok. godz. 16.00 i zakończyło się 
sukcesem. Konstrukcję przytwierdzo-
no do wieży. Dokończenie na s. 6.

Z okazji Górniczego Święta 

Barbórki
pragniemy złożyć wszystkim 

górnikom pracującym 
i emerytowanym oraz ich 

rodzinom,
życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech święta Barbara otacza 

Was i Wasze rodziny ciągłą 

opieką, zapewniając poczucie 

bezpieczeństwa i pewności
dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!   

/JM/
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    Gmina Gierałtowice oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci 
z naszej gminy na spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, które odbędzie 
się 5 grudnia o godz.16.30, w hali 
sportowej przy boisku LKS Gierałto-
wice (ul. Stachury 1).
W programie:
- zabawy dla dzieci
- spotkanie ze św. Mikołajem- 
prezenty dla wszystkich dzieci.
- występ zespołu tanecznego Omega.

    Oświata w naszej gminie była 
jednym z wiodących tematów sesji 
listopadowej. Na sesję zaproszono lau-
reatów Stypendium Wójta Gminy Gie-
rałtowice, uczniów i absolwentów 
gimnazjów oraz szkół ponadgimna-
zjalnych, którym na forum Rady gra-
tulowano wyników w nauce osią-
gniętych w minionym roku szkolnym. 
Wójt Joachim Bargiel, przewodni-
czący RG Józef Buchczyk oraz kiero-
wniczka Ref. Edukacji i Zdrowia Bar-
bara Mansfed, wręczyli wyróżnio-
nym uczniom okolicznościowe dy-
plomy.

    Ponad 19,5 mln zł - tyle wydano na 
oświatę z budżetu gminy Gierałtowice 
w roku szkolnym 2015/2016. Z tytułu 
subwencji oświatowej, do budżetu 
gminy wpłynęło ponad 12,5 mln zł. 
Wysokość subwencji na jednego 
ucznia wyniosła 9726 zł. Natomiast 

gmina wydała na jednego ucznia 
15170 zł - to tylko niektóre dane przy-
toczone przez Barbarę Mansfeld 
w sprawozdaniu o stanie realizacji za-
dań oświatowych gminy Gierałtowice 
za miniony rok szkolny. 

   Sprawy oświaty poruszone były 
także w części sesji dotyczącej spra-
wozdań z działalności komisji stałych 
RG w okresie międzysesyjnym. Radna 
Grażyna Malec poinformowała, że 
prowadzona przez nią komisja Kultury, 
Oświaty i Zdrowia, sformułowała 
wniosek o zaplanowanie środków 
w budżecie gminy na rok 2017,  m.in. 
na nowe wyposażenie sal kompu-
terowych w placówkach oświatowych 
gminy Gierałtowice, budowę przed-
szkola i żłobka w Chudowie, dokoń-
czenie rozbudowy szkoły w Gierałto-
wicach a także budowę lub adaptację 
istniejących budynków na utworzenie 
żłobka gminnego.

Uchwały
    Rada Gminy rozpatrzyła i podjęła 
siedem uchwał dotyczących m.in.: 
a) wyrażenia zgody na wniesienie 

udziałów w formie wkładu pieniężne-
go do PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach, 
b) udzielenia na obszarze gminy 
Gierałtowice  zwolnień od podatku od 
nieruchomości, stanowiących regio-
nalną pomoc inwestycyjną, c) przy-
jęcia programu współpracy gminy 
Gierałtowice z organizacjami pozarzą-
dowymi na rok 2017, d) przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Gierałtowice na 
lata 2016-2020, e) zmian w regula-
minie przyznawania wyróżnienia 
„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, 
f) wyboru członków Kapituły - chodzi 
o Kapitułę przyznającą wyróżnienia 
„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” - 
red.     

    Po relacji wójta gminy ze swojej 
działalności w okresie międzyse-
syjnym, sprawach sołectw, interpe-
lacjach i wolnych głosach, przewodni-
czący Buchczyk stwierdził, że pro-
gram sesji został wyczerpany i zam-
knął obrady.

/Źródło; materiały RG, opr. JM/

Zbieramy:
- żywność trwałą, m.in.: herbata, cu-
kier, kawa, makaron, olej, konserwy 
rybne, mąka, dżem,
- środki czystości: proszek do prania, 
płyn do mycia naczyń, mydło/żel 
myjący, pasta do zębów, płyny czy-
szczące, szampon, szczoteczki do zę-
bów, kostki i płyn do zmywarki,
- materiały szkolne: zeszyty, farbki, 
papier kolorowy, plecak, bloki, kleje, 
nożyczki, przybory do pisania, kredki, 
plastelina, piórnik,
- wyposażenie mieszkania: kołdra, 
poduszka, koc, ręczniki, pościel, po-
szewki na pościel dla dzieci,
- datki pieniężne na zakup: odzieży, 
łóżka piętrowego oraz upominków dla 
rodziny.
Zbiórka do 7 grudnia. Szczegółowe 
informacje w siedzibie GOK 
lub pod nr tel. (32) 301-15-11.

    Rozbudowa Przedszkola w Paniów-
kach otrzymała Nagrodę Marszałka 
Województwa Śląskiego w XVII edy-
cji konkursu Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Śląskiego,  
w kategorii - Obiekt Użyteczności Pu-
blicznej. Nagrodę przyznano za: inte-
resujące, adekwatne dla miejsca, no-
woczesne rozwiązania urbanistyczno-
architektoniczne oraz ujmującą pro-
stotę architektury, w elegancki sposób 
kreującą przestrzeń przebywania dzie-
ci i kształtującą ich poczucie estetyki. 
Za stworzenie obiektu dostosowanego
do odbiorcy usług projektowych i uży-
tkowników budynku, będącego przy-
kładem możliwości wielkich zmian 
przy skromnych możliwościach finan-
sowych - wyjaśnili jurorzy.

   Nagrodę z rąk członka Zarządu Woje-
wództwa Śląskiego, Henryka Mer-
cika, przedstawicieli Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Archite-
ktonicznej, odebrali projektanci 

Przestrzeń Publiczna - Kompleks Wie-
że KWK Polska w Świętochłowicach. 
Natomiast w kategorii Przestrzeń Pu-
bliczna postanowiono nie przyznać na-
grody, a jedynie dwa równorzędne wy-
różnienia.

przedszkola, architekci Marcin Jojko 
i Bartłomiej Nawrocki oraz kiero-
wniczka Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach, Janina 
Pohl. Uroczystość odbyła się 4 listo-
pada w Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach. 

    W konkursie uczestniczyły 43 reali-
zacje w czterech kategoriach. Nagrodę 
Grand Prix otrzymało Międzyna-
rodowe Centrum Kongresowe w Kato-
wicach. W kategorii Zrewitalizowany 
Obiekt Użyteczności Publicznej Na-
grodę Marszałka otrzymał Dom Pa-
mięci Żydów Górnośląskich w Gliwi-
cach. W kategorii Zrewitalizowana 

   Budynek przedszkola w Paniówkach 
otrzymał także Grand Prix w XXII 
edycji konkursu Architektura Roku 
Województwa Śląskiego w kategorii  
Obiekt. Organizatorem tego konkursu 
jest Stowarzyszenie Architektów 
Polskich (SARP) oddz. w Katowicach.   

/Tekst i foto: JM/
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   Modernizacja oświetlenia ul. Kor-
fantego możliwa była dzięki współ-
pracy gminy Gierałtowice z firmą 
TAURON - wyjaśnia wójt gminy Joa-
chim Bargiel - Oświetlenie ledowe ma 
być już standardem przy kolejnych 
modernizacjach oświetlenia  w naszej 
gminie - zapewnia wójt. Dotychczas 
zainstalowano oświetlenie w techno-
logii led m.in. na ul. Bocznej w Chu-
dowie oraz w Parku Joanny w Pa-
niówkach.

   Kolejną inwestycję TAURON zreali-
zował w Paniówkach, gdzie zamon-
towano transformator przetwarzający 
średnie napięcie na niskie. Ma on 
chronić mieszkańców ul. Powstańców 
i Osiedla Leśnego przed skutkami 
awarii w sieci i spadkami napięcia. 
Nowa stacja transformatorowa jest no-
woczesnym rozwiązaniem, o bardzo 
małych wymiarach, podnoszącym 
zdecydowanie jakość dostaw energii 
elektrycznej.

   Rewitalizacja oznacza proces przy-
wracania obszarom zagrożonym nega-
tywnymi  zjawiskami nowych funkcji 
społeczno-kulturowo-godpodarczych.
Opracowanie Programu Rewitalizacji 
jest konieczne ponieważ umożliwi 
gminie Gierałtowice ubieganie się 
o środki unijne oraz będzie miało wy-
jątkowe znaczenie wspomagające 
budżet gminy w zakresie finansowania 
zaplanowanych w nim przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.            

   W procesie tworzenia Programu 
Rewitalizacji niezbędny jest udział 
mieszkańców gminy Gierałtowice 
oraz przedstawicieli różnych śro-
dowisk lokalnych, m.in.: władz lo-
kalnych, radnych, sołtysów, przed-
siębiorców i organizacji pozarządo-
wych. W tym celu planuje się prze-
prowadzić w gminie Gierałtowice sze-
reg konsultacji społecznych w formie 
warsztatów, na których będą zdia-
gnozowane problemy występujące 
w gminie a następnie zostaną wyzna-
czone obszary rewitalizacji.         

   Dlatego zapraszamy Państwa do 
zaangażowania się w dyskusję nad 
przyszłością naszej gminy. Każdy głos, 
udzielony w tej ważnej dla gminy Gie-

.
.

.
.

rałtowice debacie, jest niezwykle 
ważny! Wspólnie zaplanujmy rewitali-
zację gminy Gierałtowice!        
.

   Harmonogram konsultacji społe-
cznych.              
Sołectwo Gierałtowice - 14.12.2016 r. 
(środa)  o godz. 16.00 w sali sesyjnej  
Urzędu Gminy Gierałtowice.       
Sołectwo Chudów - 19.12.2016 r. (po-
niedziałek) o godz. 16 w remizie OSP 
w Chudowie, przy ul. Szkolnej 54a.
Sołectwo Paniówki - 03.01.2017 r. 
(poniedziałek) o godz. 16.00 w remizie 
OSP w Paniówkach, przy ul. Dwor-
skiej 1.                               
Sołectwo Przyszowice - 04.01.2017 r. 
(środa), o godz. 16.00 w ZSP w Przy-
szowicach, przy ul. K. Miarki 4 (w sto-
łówce szkolnej).                    

    Więcej informacji uzyskają Państwo 
w Gierałtowickim Centrum Rozwoju, 
ul. Powstańców Śląskich 1, tel. (32) 
4419 450 oraz na stronie internetowej: 
gcr.gieraltowice.pl, w zakładce - rewi-
talizacja.              

.

.

.

 .

.
.

./GCR/

dnia 2016 r. do 29 stycznia 2017 r. 
Do wyłożonego planu można wnosić 
na piśmie zastrzeżenia i wnioski na 
druku przekazanym przez Firmę 
TAXUS.UL Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 
02-491 Warszawa.
Zadanie sporządzania uproszczonych 
planów urządzenia lasów realizowane 
jest na zlecenie Powiatu Gliwickiego.

Otwarte spotkanie edukacyjne

    Mieszkańcy Chudowa spotkali się 
W remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Na zebraniu omawiane były m.in. 
sprawy dotyczące nowego planu ru-
chu kopalni Budryk oraz inwestycji 
w sołectwie.

    Zebranie w Przyszowicach odbyło 
się w budynku miejscowej szkoły. 
Szkody górnicze, kanalizacja sani-
tarna, studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Gierałtowice oraz fun-
kcjonowanie miejscowego ośrodka 
zdrowia - były wiodącymi tematami 
zebrania.

Ulica Korfantego, foto: Piotr Szołtysek

/JM/

/Ref. Gospodarki Komunalnej UG/
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    Otóż podstawą jej działalności to 
dbanie o gospodarkę wodną i meliora-
cyjną, której celem jest odwodnienie 
terenów rolniczych. Spółka czuwa nad 
prawidłowym funkcjonowaniem sieci 
drenarskiej, zajmuje się czyszczeniem 
oraz konserwacją rowów oraz naprawą 
wszelkich usterek. 
.

Kto jest członkiem Spółki Wodnej?

    Członkami Spółki Wodnej są wła-
ściciele gruntów, na których znajduje 
się sieć drenarska i rowy melioracyjne. 
Watro wiedzieć, że poprzez zakup 
gruntu, przekazanie go w darowiźnie 
lub w spadku, kolejny właściciel auto-
matycznie staje się członkiem Spółki 
Wodnej. Do jego obowiązków należy 
wnoszenie składek wodnych. Ich wy-
sokość uchwalana jest na Walnym 
Zebraniu członków - delegatów Spółki 
Wodnej.

Aktualnie obowiązująca składka 
członkowska:
od 0,01 ha do 1,0 ha - 15 zł (bez przeli-
czenia), obszar powyżej 1,0 ha - 10 zł 
(przeliczeniowo).

Gdzie wpłacać? 

Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych, ul. Furgoła 46
44-230 Czerwionka-Leszczyny
nr konta: 18 8454 1095 2003 0012 
4793 0001
w dowodzie wpłaty  podajemy nazwę 
spółki wodnej - sołectwo.
Lub u sołtysa tj.: 
Chudów - Pan Józef Posiłek
Gierałtowice - Pani Gerda Czapelka
Paniówki - Pan Bogusław Mryka
Przyszowice - Pan Andrzej Gawlik.

    W przypadku nie dokonania wpłat na 
rzecz Spółki Wodnej, świadczenie to 
będzie ściągane przymusowo w dro-
dze egzekucji administracyjnej. Doda-
tkowych informacji udziela rejonowy 
Związek Spółek Wodnych w Czer-
wionce-Leszczynach pod nr tel. 32 43 
11 328. /Zarząd Gminnej Spółki Wodnej 

w Gierałtowicach/ Foto: Archiwum

    Chcemy pokazać dzieciom, że korzy-
stając z telefonu można pomóc, a nawet 
uratować życie - mówi szef Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Gminy, Krzysztof Sierantowicz, który 
wraz z Agnieszką Adamczyk, koordy-
nuje kampanię.                
.

    Specjalnym programem edukacyj-
nym dla dzieci objęto szkoły pod-
stawowe i przedszkola w gminie. Naj-
młodsi podczas lekcji, w obecności 
strażaka z OSP, przypominali jakie 
numery należy używać podczas po-
szczególnych zdarzeń, ale najwięcej 
uwagi poświęcono numerowi 112.               

   Dzieci uczestniczyły także w spotka-
niach w Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Katowicach. Dyspozyto-
rzy zamiast sztywnych reguł, w za-
bawny sposób uczyli jak dzwonić po 
pomoc. Podczas spotkań dzieci otrzy-
mały odblaski oraz inne przedmioty 
związane z bezpieczeństwem, a także  

. 

 . 
.

specjalnie przygotowaną ulotkę, 
w której wierszem opisano kiedy i jak 
dzwonić po pomoc.                
.

Jakie informacje podać dyspozyto-
rowi numeru 112?               
   Rozmawiając z operatorem należy
podać swoje imię i nazwisko oraz nu-
mer telefonu. Krótko opisać zdarzenie 
lub sytuację, której jest się świadkiem.
Podać dokładne miejsce zdarzenia 
oraz, o ile to możliwe, wskazać naj-
szybszą drogę dojazdu. Wykonywać 
polecenia i instrukcje przekazywane 
przez nam operatora. Nie rozłączać się 
do czasu wyraźnego zakończenia roz-
mowy przez operatora - to on odkłada 
jako pierwszy słuchawkę. Natychmiast 
powiadomić operatora telefonu 112 
o zmianie - np. o pogorszeniu się sy-
tuacji. Nie blokować telefonu, np. zbę-
dnymi rozmowami, na wypadek gdyby 
operator chciał się z nami ponownie 
skontaktować w celu weryfikacji lub 
doprecyzowania informacji.        

Warto pamiętać - 112 jest numerem 
bezpłatnym i obowiązuje w całej UE. 

. 

.

.
.

/Źródło: Zespół Zarządzania Kryzysowego UG/

  Zmagania dwunastu 
uczestników oceniało 
jury w składzie: Kornelia i Eugeniusz 
Bylicowie - emerytowani nauczyciele 
pryszowickiej szkoły, dyrygent Hen-
ryk Mandrysz oraz Ewa Skrzydło - 
wicedyrektor ds. Przedszkola. 
- Wszystkie przedszkolaki były do-
skonale przygotowane i rywalizowały 
ze sobą w trzech kategoriach wieko-
wych - poinformowała nas Barbara 
Jałowiecka-Cempura - nauczycielka 
przedszkola i zarazem dyrygentka 
Chóru Bel Canto.  

  

    Jury konkursu wyróżniło: Marysię 
Wranik z Paniówek w grupie trzy 
i czterolatków, pięcioletnią Emilię 
Leszczuk z Chudowa oraz Zuzię 
Szuścik - sześciolatkę z Przyszowic. 
Uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomu i nagrody, które 
ufundowała Rada Rodziców przed-
szkola w Przyszowicach.

/Źródło: Barbara Jałowiecka-Cempura/

    Druhowie z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gierałtowicach nie żałują 
czasu i pracy na rzecz swojej jednostki. 
Ostatnio własnym sumptem wyremon-
towali pomieszczenia remizy w Gierał-
towicach. Odmalowali wszystkie ścia-
ny, odświeżyli i zmodernizowali maga-
zyn, szatnię, świetlicę i biuro. 
    Efekty ich społecznej pracy można 
było podziwiać 10 listopada w trakcie 
spotkania, w którym uczestniczyli 
m.in.: komendant PSP w Gliwicach 
Janusz Przybylski, prezes Zarządu 
Powiatowego OSP Andrzej Frejno, 
wójt Joachim Bargiel, przewodni-
czący RG Józef Buchczyk i prezes Za-
rządu Gminnego OSP, Alfred Kubicki.
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    Ponad sto osób zgromadzonych 
w świątyni miało okazję wysłuchać kil-
kunastu popularnych i mniej znanych 
pieśni patriotycznych i melodii w wy-
konaniu miejscowego chóru Słowik 
oraz muzyków Orkiestry Dętej Mako-
szowy pod batutą Henryka Mandry-
sza. Chórowi na pianinie akompanio-
wała Barbara Jałowiecka-Cempura. 

    Uczestników i słuchaczy witał pro-
boszcz przyszowickiej parafii, ks. 
Adam Niedziela. Zapraszając do wy-
słuchania koncertu powiedział - Niech 
to będzie czas upamiętnienia i dzię-
kczynienia dla wszystkich, którzy nie 
szczędząc pracy, talentu, sił i krwi, 
złożyli ofiarę dla Ojczyzny. Z kolei 
przedstawicielka chóru Słowik pod-
kreśliła - Bez Boga nie ma prawdzi-
wego patriotyzmu. 

    Warto przypomnieć, że Koncerty 
Pieśni Patriotycznej wpisane są w tra-
dycję działalności Słowika, a sam chór 
powstał przed ponad stu laty z pobudek 
patriotycznych. Założenie w roku 1912 
Towarzystwa Śpiewaczego Słowik 
było wyrazem sprzeciwu mieszkań-
ców Przyszowic pochodzenia pol-
skiego wobec germanizacji Śląska.      

     Na ręce Pani Marty złożono moc 
serdecznych życzeń i gratulacji. Tylko 
na przyjęciu urodzinowym winszowało 
jej ponad 60 osób - najbliższa rodzina: 
córka, wnuczka i prawnuki, dalsi kre-
wni oraz mieszkańcy Przyszowic, 
którzy są niezwykle dumni ze swojej 
stulatki.  

    Wpłynęły również życzenia oficjalne 
od Prezesa Rady Ministrów RP -  W tym 
szczególnym dniu proszę mi pozwolić, 
w imieniu własnym oraz członków Rady 
Ministrów, złożyć na Pani ręce serde-

czne podziękowania za wszelkie trudy 
i owoce minionych lat, za tę swoistą 
lekcję życiowej wytrwałości - napisała 
m.in., w liście do solenizantki, premier 
Beata Szydło. 

    Wszelkiej pomyślności oraz zdrowia 
życzyli stulatce także: wójt gminy Joa-
chim Bargiel, przewodniczący RG 
Józef Buchczyk, kierownik USC Mi-
rosław Marcol oraz sołtys Przyszowic 
Andrzej Gawlik, którzy odwiedzili ją 
23 listopada. 

    Pani Marta Linek mieszka razem ze 
swoją czteropokoleniową rodziną 
w domu, w którym urodziła się przed 
stu laty. Otoczona jest troskliwą opieką 
i miłością. - Jesteśmy przeszczęśliwi, że 
babcia w dobrej formie doczekała stu 
lat - wyznała nam wnuczka Ewelina.      

    Kochasz gotować? Lubisz trady-
cyjną śląską kuchnię, na co dzień lub 
od święta? Chcesz aby smaki naszego 
regionu były wciąż obecne na stole?

   Gminny Ośrodek Kultury w Gie-
rałtowicach zaprasza wszystkich 
pasjonatów gotowania, niezależnie od 
płci i wieku, do stworzenia książki 
kucharskiej z przepisami na tradycyjne 
potrawy regionalne!

   Prosimy o zaproponowanie do 
5 przepisów na dania będące wizy-
tówką kuchni śląskiej. Wśród nich 
wybierzemy te, które zostaną  przygo-
towane i uwiecznione na zdjęciach.

Zgłoszenia do 15 grudnia 2016 r., 
w siedzibie GOK w Gierałtowicach. 
Propozycje można również wysłać na 
adres: dyrektor@gok.gieraltowice.pl

/MMB/

     Konkurs, pod patronatem d
Delegatury Kuratorium Oświaty w Gli-
wicach i prezydenta Gliwic, zorganizo-
wała SP nr 7 w Gliwicach. Jego celem 
było szeroko rozumiane propagowanie 
czytelnictwa oraz rozwijanie wyobra-
źni i zainteresowań uczniów. 

    Każdy uczestnik konkursu zobo-
wiązany był wykonać pracę plastyczną 
na temat: „Czytam, bo jestem ciekawy” 
i dołączyć  pracę literacką - wiersz ry-
mowany, dotyczący pracy plastycznej. 
Jury oceniło 508 nadesłanych prac, 
wśród nich prace Oliwi i Aleksandry - 
wykonane pod kierunkiem Beaty Ku-
lasy, opiekunki świetlicy szkolnej 
w Gierałtowicach. Uroczystość wrę-
czenia nagród odbyła się 18 listopada 
w restauracji św. Patryka w Gliwicach.

yrektora 

   Podczas tygodnia realizowany był 
projekt „Otwarta Firma”, w ramach 
którego uczniowie szkół odwiedzają 
zakłady, gdzie poznają specyfikę pracy 
i predyspozycje do wykonywania okre-
ślonego zawodu. SP z Chudowa ucze-
stniczy w projekcie od 2008 roku. Za 
swoje działania została uhonorowana 
w tym roku po raz piąty statuetką „Naj-
aktywniejsza szkoła w Polsce”, przy-
znawaną co roku 10 najlepszym szko-
łom. Piąta statuetka została przyznana 
za działania w roku ubiegłym, kiedy 
nasi uczniowie odwiedzili i poznali 
m.in.: Zakłady mechaniki precyzyjnej 
„Protech”, Piekarnię-Cukiernię Gatner, 
Śląski Ogród Botaniczny w Mikoło-
wie-Mokrym oraz Manufakturę słody-
czy i Pracownię Etnodizajnu ETNO-
JURA w Żarkach.                       

    W tym roku nasi uczniowie ucze-
stniczyli w lekcji przedsiębiorczości 
w następujących zakładach: Profesjo-
nalne Usługi Krawieckie „Moja Szafa” 
p. Woźniak, Diagnostyka i serwis 
samochodowy „ANTER”, Restauracja 
-Cukiernia „Vertigo”, Apteka H. Wo-
źnica-Kampa, Centrum Usług Drukar-
skich H. Miler w Rudzie Śląskiej. Naj-
młodsi uczniowie spotkali się ze stra-
żakami w bazie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chudowie. 

   Wszystkim, którzy otwarli swoje bra-
my i serca by przekazać wiele cieka-
wych informacji na temat pracy i pomo-
gli w kształtowaniu przedsiębiorczych 
postaw naszych uczniów, serdecznie 
dziękuję.               
                                                                     

.

.
.

.

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   
Koordynator Krystyna Krzysteczko

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zaprasza na warsztaty two-
rzenia gipsowych aniołów. Warsztaty 
odbędą się 21 grudnia o godzinie 
17:30, w świetlicy GOK w Chudowie. 
Koszt zajęć: 30 zł. Zapisy do 7 grudnia, 
pod nr telefonu 32 30 11 511 lub 
osobiście. Ilość miejsc ograniczona.

/JM/

/JM/
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O swoim powstaniu                
    O moich narodzinach można mówić 
wiele… Powstawałem od dnia 17 maja 
1936 r. Od dnia wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę kościoła przez 
księdza infułata Kasperlika. Rosłem 
i piękniałem bardzo szybko, bo już 
26 listopada tego samego roku na-
stąpiło uroczyste poświęcenie świą-
tyni. W tym samym czasie oddano mnie 
do użytku i służby. I tak już stoję sobie 
80 lat, niewzruszenie w tym samym 
miejscu. Każdy następny rok przynosił 
coś nowego. Zmieniali się również moi 
„szefowie”. Straszne były lata wojen-
nej zawieruchy. Pamiętam jak wkro-
czyła do Paniówek Armia Czerwona by 
wyzwolić wioskę spod niemieckiej 
okupacji. Był to mroczny styczniowy 
czas. Trwały walki, strzelano, bom-
bardowano. Na szczęście złowrogie ku-
le tylko mnie drasnęły. Jedna w krzyż, 
druga w dach. Ale zachowałem głowę 
z dachem. I choć czasem ta głowa 
pobolewa mnie to nie narzekam.     

.

.
.

O swojej długowieczności            
    Przeżyłem wielu ludzi, którzy kiedyś 
tutaj żyli. Pamiętam wszystkich pro-
boszczów, siostry zakonne, organistów 
i kościelnych. Wszystkich ministran-
tów i każdego ucznia. Z widzenia znam 
ich rodziny i przyjaciół. Pamiętam ich 
chrzty, komunie, bierzmowania, a na-
wet śluby. Bywało, że płakali tuląc się 
do moich cegieł. Bywało i tak, że 
z radości skakali. Zdarzało się jednak, 
że w moich murach podejmowali 
życiowe decyzje - ktoś postanowił, że 
zostanie księdzem, ktoś inny wyrzucił 
z serca kochaną osobę. O, ileż to 
razem przeżyliśmy… I ustroje w Polsce 
rozmaite, i zmiany wielkie. Ogólnie 
jednak było ciekawie i różnorodnie i za-
wsze do przodu z głową uniesioną.

O tym co bolało                 
    Tak bolało i to bardzo, kiedy podczas 
wojennej zawieruchy okupant ściągał 
z mojej wieży dzwony. Myślałem, że 
serce mi pęknie. Na domiar tego, ktoś 

.

.  .

.

. .

nie uszanował nawet małego dzwonka 
(sygnaturki) na małej wieżyczce, 
którym ministranci dzwonili na pod-
niesienie. Prawie 50 lat musiałem cze-
kać na nowe dzwony. Oczywiście cier-
pieniem był mi każdy remont. 
Żebym wytrzymał górnicze wstrząsy 
pościągano mnie metalowymi prętami. 
Bolało jak wyrywali stare drewniane 
ławki, jak burzono ambonę. Bolało tak, 
jakby człowiekowi dentysta wyrywał 
zęby. Najgorszy jest jednak ból jak 
zabierają ci wizerunek, jakim jest 
ołtarz i dają ci coś innego. Boli mnie 
każda renowacja, każde kucie w moich 
wnętrzach, ale to nic. Znoszę to cier-
pliwie bo zawsze potem wyglądam 
piękniej, jeszcze dostojniej.           

O tym co było radością             
    Z satysfakcją stwierdzam, że udało 
się zachować w moim murze stacje 
Drogi Krzyżowej. Tak niewiele bra-
kowało żeby mi je wyrwano w imię 
nowoczesności. Radością jest to że 
jestem, trwam i mam komu służyć. 
Raduję się z każdego kto mnie 
odwiedza. To były i są piękne dni, dla 
nich warto żyć, warto trwać na tym 
posterunku już 80 lat.               

   Opowieści starego, poczciwego ko-
ścielnego muru spisał parafianin 
                 Zygmunt Strzoda

.

.
.

. .

 .
.

.

    Tym razem uczestnicy uczyli się jak 
w tradycyjny sposób kisić kapustę. 
- Nasze spotkania to nie tylko integra-
cja społeczna - międzypokoleniowa, ale 
również możliwość doświadczania 
bogatych bodźców sensorycznych. Dzi-
siaj, podczas kiszenia kapusty dzieci 
oglądały, dotykały, smakowały, wącha-
ły, a także deptały. Cieszymy się 
z tego spotkania i z praktycznych zajęć 
z edukacji regionalnej - podkreśla 
Małgorzata Dyl, oligofrenopedagog 
z Centrum Edukacji i Rehabilitacji 
w Zabrzu.

    Warto dodać, iż dzieci i młodzież 
biorące udział w wydarzeniu na co 
dzień uczestniczą w zajęciach hortite-
rapii, czyli terapii z wykorzystaniem 
roślin i ogrodu. W ramach prowadzo-
nych zajęć wychowankowie wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji „Święto 
Drzewa 2016” i posadzili 5 wiązów.
Prowadzącą warsztaty była Joanna 
Bartoszek, wicedyrektorka przedszko-

la w Paniówkach. Towarzyszyły jej ko-
leżanki z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Paniówek. - Były to sprawdzone za-
jęcia, bo od lat kisimy w przedszkolu 
kapustę na zajęciach „Obrzędy i tra-
dycje regionu śląskiego”. Dzieci wi-
działy krążownicę, przy pomocy której 
dawniej siekano kapustę. Oglądały 
także strój regionalny - relacjonuje Jo-
anna Bartoszek.
    Ogromne wrażenie warsztaty zrobiły 
zapewne na najbardziej aktywnych 
uczestnikach. - Dobrze się deptało ka-
pustę, nie była to ciężka praca. Kapusta 
była zimna, mokra, pachniała. - ko-
mentuje Oskar, który na warsztatach 
pełnił rolę „deptacza”. - Kapusta jest 
zdrowa, ma dużo witamin, patrzyłem 
jak koledzy ją deptali. Jak się ukisi to 
skosztuję-relacjonuje Dominik.

    Spotkanie to zapadło w pamięć 
zarówno uczestnikom jak i organi-
zatorkom, nie było z pewnością osta-
tnim takim przedsięwzięciem.  

/Mirosława Mirańska-Baraniuk/

    Już po zmroku na szczycie hełmu 
zamontowano kilkumetrowy krzyż, 
wykorzystując do pomocy drabinę 
wozu strażackiego. Liczni obserwa-
torzy mogli podziwiać niezwykłą 
precyzję operatora dźwigu oraz 
sprawną pracę ekipy montażowej 
i strażaków. 

    Nowy hełm waży 7,5 t. Do jego  
budowy użyto drewna modrzewia, na 
zewnątrz pokryty jest bardzo wytrzy-
małą blachą cynkowo-tytanową, która 
z czasem nabierze zielonkawej patyny. 
Jest repliką swojego 80-letniego 
poprzednika. - Do jego projektowania 
wykorzystano skany wykonane na 
starym hełmie - poinformował nas 
proboszcz kościoła, ks. Józef Świer-
czek. 

/JM/

    3 listopada myśliwi wzięli udział 
w porannych mszach hubertowskich, 
które odprawili księża: Marian Kas-
perczyk w kościele w Dębieńsku dla 
członków Szaraka i Józef Świerczek 
w Paniówkach dla członków Boru. Ci 
ostatni po nabożeństwie udali się 
w okoliczne lasy na uroczyste polo-
wanie. Jednak strzelby tego dnia mil-
czały - nie dlatego, że taka jest tradycja 
hubertowskich polowań, lecz nie było 
zwierzyny w zasięgu strzału - wyjaśnił 
nam Arkadiusz Zdebel, prezes Koła 
Łowieckiego Bór.  

    Obchody św. Huberta zakończono 
biesiadami myśliwskimi. Członkowie 
koła Bór zasiedli do stołu we własnej 
siedzibie, mieszczącej się nieopodal 
leśniczówki w Paniówkach. Wśród za-
proszonych gości nie zabrakło wójta 
gminy Gierałtowice, Joachima Bar-
giela oraz pana Chai Hongyun - Chiń-

czyka mieszkającego w Polsce, który
za pomocą portalu internetowego przy-
bliża swoim rodakom naszą kulturę, 
zwyczaje i tradycje - również śląskie. 
Chai Hongyun przyjechał do Pa-
niówek w towarzystwie Jerzego Kan-
dziory - przewodniczącego Oddz. Ślą-
skiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Chińskiej.  

    Dużo rozmawiano o działalności 
Koła Łowieckiego. Prezes Zdebel po-
informował nas, że działalność my-
śliwych nie ogranicza się jedynie do 
polowań. - Zima to czas, kiedy dokar-
miamy zwierzynę - podkreślił - Nasze 
koło współpracuje również z Lasami 
Państwowymi przy okazji sadzenia no-
wych drzew oraz inwentaryzacji zwie-
rzyny. 
Warto dodać, że Koło Bór liczy 27 
członków, spośród których 10, to 
mieszkańcy naszej gminy.     

 

/JM/

Z perspektywy ziemi, hełm wydaje się być 
znacznie większy.
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   Co start, to medal. Ten najcenniejszy, 
złoty, Oliwier zdobył na zawodach 
Pucharu Polski Młodzików w Zakopanem 
- 16 października br. Dwa tygodnie 
później, w trakcie Pucharu Polski w Po-
znaniu, ponownie stanął na podium, tym 
razem zdobywając medal brązowy. 
Osiągnięcie to powtórzył 12 listopada na 
Pucharze w Krakowie. Należy dodać, że 
w tym samym dniu walczył w drugim 
turnieju pod Wawelem - wygrywając 
Finałowe Grand Prix Białej Gwiazdy 
dzieci, w kat. 39 kg.                   
    
    Oliwier, to duży talent. J
ambitny, lubi trenować i jeździć na za-
wody - chwali zawodnika Jacek Mal-

 .
.

est pracowity, 

czewski - judoka AZS Gliwice, który 
trenuje Oliwiera od 3 lat. Trener pod-
kreślił, że jego podopieczny na zawodach 
Pucharu Polski walczył i wygrywał 
niejednokrotnie z rywalami o rok lub 
dwa lata starszymi. Skuteczność w poje-
dynkach ze starszymi judokami, to dobry 
prognostyk przed przyszłorocznymi 
mistrzostwami Polski. Należy w tym 
miejscu wyjaśnić, że zarówno Oliwier jak 
i jego rówieśnicy z rocznika 2004, do-
piero w przyszłym roku będą mieli prawo 
uczestniczyć w mistrzostwach kraju.

    30 października w Dąbrowie Górniczej 
rozegrano Vl edycję turnieju bokserskiego 
Ring Wolny. Gardę Gierałtowice 
reprezentowali Mateusz Wuzik i Tomasz 
Otworowski. Obydwaj pewnie wygrali 
swoje pojedynki 3-0. Wuzik pokonał 
Marcela Janickiego z UKS Śląsk Ruda 
Śląska, natomiast Otworowski,  Tomasza 
Kuckę  z Górnika Sosnowiec.

    Uroczystość, pomimo zdecydowanie 
„barowej” pogody, zgromadziła liczną 
grupę mieszkańców Paniówek. Nie 
zabrakło atrakcji - o tym jak prawidłowo 
korzystać z urządzeń siłowni opowiadał 
Eugeniusz Mehlich - wielokrotny mistrz 
świata w wyciskaniu sztangi, znakomity 
trener sportów siłowych oraz fitness. 
Ćwiczenia na przyrządach demonstrowała 
Sylwia Mularczyk z Knurowa - wicemi-
strzyni świata w wyciskaniu sztangi. 

Po części oficjalnej sołtys Mryka zaprosił 
wszystkich na kawę i pyszne kołoczyki. 

   Przypominamy, że siłownia jest nagrodą 
ufundowaną przez Nestle za zwycięstwo 
Paniówek w ogólnopolskim plebiscycie 
internautów - Nestle porusza Polskę. 
Wyposażona jest w dziewięć urządzeń, 
m.in. w wioślarza, steper, rower, orbitrek.  
Zachęcamy do ćwiczenia.

    Św. Urban okazał się skuteczniejszy od 
Cyryla i Metodego, jeśli chodzi o umie-
jętności piłkarskie. Dowiedli tego mini-
stranci z Paniówek, którzy w meczu piłki 
nożnej gładko pokonali 5:0 ministrantów 
z knurowskiego kościoła pw. św. Cyryla 
i Metodego.

    Mecz odbył się 19 listopada w Knu-
rowie. Jak dowiedzieliśmy się, całe spot-
kanie przebiegło w duchu fair play. 
Zwycięzcy otrzymali puchar ufundowany 
przez dziekana dekanatu knurowskiego.

Paniówki

Oliwier z trenerem

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice I 

Klub

  14. Tempo Paniówki

  3. Grunwald Ruda Śląska

  4. Sparta Katowice

  8. Urania Ruda Śląska

  7. Wawel Wirek (Ruda Śląska)

  16. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 

  11. Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śl.)

  6. LKS Łąka (k. Pszczyny)

  1. LKS Goczałkowice Zdrój

  15. GTS Bojszowy

  12. Podlesianka Katowice

  2. Unia Kosztowy (Mysłowice)

  10. Piast Bieruń Nowy

  13. ZET Tychy

9. AKS Mikołów

5. Pogoń Imielin

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

37

31

28

28

27

26

25

25

20

19

19

17

16

12

11
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Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  9. Naprzód Żernica

  1. Zaborze Zabrze

  3. Tęcza Wielowieś

  4. Carbo Gliwice

  11. MOSiR Stal Zabrze

  14. Amator Rudziniec

  12. Zamkowiec Toszek

  10. Olimpia Pławniowice

  7. Zryw Radonia

  5. Gwiazda Chudów

  15. Gwarek II Ornontowice

  2. Gwarek Zabrze

  8. Piast Pawłów (Zabrze)

  13. Drama Kamieniec

6. Ruch Kozłów

16. Społem Zabrze

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

36

31

30

29

24

23

23

22

21

17

17

16

13

13

12
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Klasa A, grupa: Zabrze 

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  7. KS 94 Rachowice

  13. Przyszłość Ciochowice

  14. Buk Rudy Wielkie

  4. Naprzód Rydułtowy

  2. Jedność 32 Przyszowice

  16. Młodość Rudno 

  10. Drama Zbrosławice 

  8. ŁTS Łabędy Gliwice

  3. Zameczek Czernica

  9. LKS 1908 Nędza

  11. Sokół Łany Wielkie

  5. Unia Książenice

  15. Czarni Pyskowice

  6. ROW II Rybnik 

1. Dąb Gaszowice

12. Rymer Rybnik
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Remigiusz i Paulina z trenerem Spiechą - środku   Puchar rozegrano w dniach 3-6 listo-
pada na ringu w Grudziądzu.  Remi-
giusz Skoczyński (66 kg) stoczył 
w zawodach trzy walki - w ostatniej, 
finałowej, pokonał 2-1 Michała Wasy-
liszyna z łódzkiego Widzewa.

    Poziom sportowy Pucharu Polski 
był bodaj wyższy niż mistrzostw Pol-
ski, a to ze względu na otwartą formułę 

zawodów i udział w nich obcokra-
jowców boksujących w polskich klu-
bach - powiedział nam trener Gardy 
Adam Spiecha - Remik wygrał najli-
czniej obsadzoną kategorię wagową. 
Wygrywając w Grudziądzu potwier-
dził, że jest najlepszym kadetem w Pol-
sce w kat. 66 kg - podkreślił trener. 

   W latach 1991-2004 był m.in. człon-
kiem Rady Głównej Zrzeszenia LZS 
w Warszawie. Jego ukochaną dyscy-
pliną była piłka nożna, której poświęcał 
wiele czasu jako działacz w Śląskim 
Związku Piłki Nożnej - Podokręg Za-
brze oraz społeczny korespondent spor-
towy. Jan Smieszek przez kilkadziesiąt 
lat opracowywał, gromadził i udostę-
pniał statystyki i informacje sportowe. 
Z zasobów jego archiwum korzystało 
wielu dziennikarzy.

    Za swoją działalność odznaczony 
został m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Złotą odznaką LZS, Srebrną Honorowa 
Odznaką PZPN. Samorząd Gminy 
Gierałtowice wyróżnił go w 2014 r. sta-
tuetką za działalność na rzecz lokalnej 
społeczności.   

    Pogrzeb Jana Smieszka odbył się 
9 listopada. Pochowany został na 
cmentarzu w Przyszowicach.

/JM/

/JM/

    Na zawodach pobito także dwa re-
kordy Śląska. Autorem jednego z nich 
jest 12-letni Jakub Kalkan (Jedność 
Przyszowice), który na 200 m kraulem 
osiągnął czas: 2:11.09. Drugi rekord, 
na 50 m żabką, pobiła Milena Thamm 
(UKS Karlik Katowice), osiągając: 
38.29 s.  

    W zawodach wzięło udział 409 
pływaków z 31 klubów. Klasyfikację 
medalową wygrała Jedność Przy-
szowice, zdobywając 43 medale, 
w tym 17 złotych. Jedności udało się 
także wygrać sztafetę 6x50 m st. 
dowolnym, za co każdy zawodnik 
sztafety otrzymał tablet.  

Z lewej - trener Jedności Alicja Stachura. W środku 
podium - Jakub Kalkan - nowy rekordzista Śląska na 
200 m kraulem. Z prawej - Maksymilian Pierchała. 

W środku podium - Wiktoria Ziober z medalem za zwycięstwo na 100 m motylkiem, w czasie nowego 
rekordu Polski (1:09.76). Z lewej - druga w tym wyścigu Natalia Mleczek - Jedność Przyszowice.

Sportowych osiągnięć gratulowali pływakom m.in.: 
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, prze-
wodniczacy RG Józef Buchczyk, prezes Jedności 
Paweł Szołtysek, dyrektor GOK Piotr Rychlewski 
oraz kierowniczka Ref. Edukcji i Zdrowia UG Barbara 
Mansfeld./JM/


