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Szacunek i miłość są to kapitały,
które koniecznie gdzieś umieścić należy

K. Irzykowski

Z okazji Dnia Kobiet 

wszystkim Paniom 

najlepsze życzenia: 

pomyślności, sukcesów, 

spełnienia marzeń 

oraz satysfakcji w realizacji 

celów życiowych,

składają

wójt 
Joachim Bargiel

przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Szołtysek



2

GIERAŁTOWICE

URZĄD 
czynny inaczej
Z dniem 5 marca zmianie ule-
gły godziny otwarcia Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach. 
Urząd czynny jest w godzi-
nach 7.00-15.00. W czwartki o 
dwie godziny dłużej, gdyż do 
17.00.

/bw/

GMINA GIERAŁTOWICE

ZAUFANIE 
dla sołtysów
We wszystkich sołectwach gminy odbyły 
się wybory do Rad Sołeckich. Mieszkańcy 
wybierali też sołtysów. Jak się okazało, poparli 
dotychczas urzędujących.

W zebraniach, które odbyły 
się w styczniu i lutym, w sumie 
udział wzięło około pół tysiąca 
osób. Mieszkańcy zdecydo-
wali się powierzyć sołeckie 

obowiązki dotychczasowym 
sołtysom. Sprawiedliwie: poło-
wa to panie, druga - panowie.

W Gierałtowicach sołtysuje 
GERDA CZAPELKA, natomiast 
w Paniówkach – MAŁGORZA-

TA DOMIN. Na męskie rządy 
stawiają nadal mieszkańcy 
Przyszowic – sołtys ZYG-

MUNT SZOŁTYSEK – i Chudowa 
– sołtys JÓZEF POSIŁEK.

/bw/

ZAPROSZENIE 
na koncert
Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach oraz Chór 
„Słowik” Przyszowice mają 
zaszczyt zaprosić na V Spo-
tkania z Pieśnią Pasyjną im. 
Ks. Franciszka Pogrzeby, które 
odbędą się 11 marca w kościele 
pod wezwaniem św. Jana Ne-
pomucena w Przyszowicach. 

Honorowy patronat nad 
powyższą imprezą objął 
Ks. Biskup Stefan Cichy. 

Wystąpią:
– Chór Czeski z Koprivnicy
– Chór Męski Para-

fi i Św. Józefa w Zabrzu 
– gospodarz – Chór 

Słowik Przyszowice
Rozpoczęcie godz. 15.00

PRZYSZOWICE

Słowik docenił prezesa
Herbert Lomania prezesuje chórowi „Słowik” 
w Przyszowicach od 18 lat. Będzie przynajmniej 
następne trzy, bowiem chórzyści wybrali go na 
kolejną, ósmą już kadencję.

–To dla mnie bardzo cenny 
dowód zaufania – powiedział 
„Wieściom” stary-nowy 
prezes HERBERT LOMANIA. 
– Jednocześnie skuteczny 
doping do dalszej, wzmożonej 
działalności na rzecz naszego 
stowarzyszenia śpiewaczego.

Choć przez 18 lat wiele 
się zmieniło, pan Herbert 
podkreśla to, co stanowi 
monolit. - Mam na myśli 
naszego dyrygenta, HENRYKA 

MANDRYSZA, który niezmiennie 
od wielu lat poświęca się 

naszemu zespołowi. Jestem 
mu za tę współpracę niezwykle 
wdzięczny. Nie tylko jako 
prezes, lecz jako chórzysta 
– podkreśla Lomania. 

Ciepło wyraża się o 
śpiewakach. - To wyjątkowi 
ludzie. Wspaniali, pełni 
autentycznej pasji. To na nich 
opiera się nasz chór. Tak było 
przed 95 laty, kiedy powstawał 
„Słowik”, tak jest i teraz, 
kiedy powoli zbliża się ku 
pięknemu jubileuszowi stulecia 
– podkreśla prezes Herbert 
Lomania.

Bogusław Wilk
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Tereny inwestycyjne zyskują na atrak-
cyjności przede wszystkim z dwóch 
powodów: bliskości autostrady północ 
– południe A-1 i nieodległego sąsiedz-
twa Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (KSSE) - konkretnie 
Podstrefy Gliwice. W przypadku au-
tostrady jej bliskość będzie mieć prak-
tyczny wymiar za dwa lata, czyli po 
wybudowaniu odcinka Gliwice – Bełk, 
a tym samym ułatwionym dostępie 
do autostrady A-4 (wschód – zachód) 
poprzez niedaleki węzeł Sośnica. KSSE 
funkcjonuje od dekady, ale od nie-
dawna jej oddziaływanie na pobliskie 
tereny zdecydowanie wzrosło. Stało się 
tak w chwili formalnego przyłączenia 
do KSSE obszaru w Knurowie. Tym 
samym to, co się dzieje u sąsiadów 
Gminy Gierałtowice (w Gliwicach i 
Knurowie), zaczęło – i będzie coraz 
wyraźniej - wpływać pozytywnie na 
obszary naszej gminy. 

– Mamy ponad 100 ha w bliskim 
sąsiedztwie budowanej autostra-
dy A-1 przy granicy z Knurowem. 
To w przyszłości może być bardzo 
dobry argument w rozmowach z po-
tencjalnymi inwestorami. Chcemy 
też zgłosić akces do KSSE – mówi 
wójt gminy JOACHIM BARGIEL.

Deklaracja dotycząca zamierzeń 
została wygłoszona podczas konfe-
rencji poświęconej „Roli i znacze-
niu Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w rozwoju gospodarczym 
Powiatu Gliwickiego”. Została zorga-
nizowana 6 lutego przez Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach i knurowski 
Urząd Miasta. Zebrała samorządow-
ców - burmistrzów, wójtów i prze-

wodniczących rad – ze wszystkich 
miejscowości powiatu gliwickiego. 
Gminę Gierałtowice reprezentował 
wójt JOACHIM BARGIEL. Udział wzięli też 
wiceprezydent Gliwic PIOTR WIECZOREK 

i JERZY ŁOIK, prezes Podstrefy Gliwice. 
Honory gospodarzy czynił inicjator 
konferencji starosta ADAM SZCZYPKA.

Za akcesem do strefy ekonomicznej 
przemawiają liczne argumenty. Wiele 
z nich daje przykład Podstrefy Gliwice 
KSSE. W ciągu 10 lat na jej terenie 
stworzono ponad dziewięć tysięcy no-
wych miejsc pracy. Drugie tyle zatrud-
nili kooperanci inwestorów ze strefy. 
Symbolem strefy jest Opel. Do niego 
doszły kolejne, znaczące fi rmy, m.in. 
japoński NGK Ceramics, produkujący 
fi ltry ceramiczne do silników Diesla. 

Na działalności KSSE skorzystały 
Gliwice. Dobry przykład kusi kolejne 
okoliczne samorządy. W listopadzie 
do strefy włączono niespełna 17 ha 
terenów w Knurowie. Miejski sąsiad 
gminy Gierałtowice liczy na ściągnię-
cie inwestorów. Według szacunków 
kierownictwa KSSE w Knurowie mogą 
powstać nowe miejsca pracy dla pół 
tysiąca osób. 

Władze gminy Gierałtowice trzy-
mają rękę na pulsie. Stąd zamiar 
skorzystania z możliwości, jakie się w 
ostatnim czasie pojawiły. Nie są w tych 
zamierzeniach odosobnione. Podobne 
cele stawiają sobie samorządowcy nie-
odległej gminy Pilchowice. Wszyscy 
zdają sobie sprawę, że realia mogą 
sprzyjać rozwojowi gospodarczemu 
gmin. Jeśli szanse się pojawią, nikt nie 
będzie chciał ich zaprzepaścić.

BogusławWilk
Foto: Daniel Czerner

GMINA GIERAŁTOWICE ZYSKUJE...

Inwestorzy będą 
mile widziani
Gmina Gierałtowice dysponuje atrakcyjnymi terenami  
w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej autostrady A-1. 
Władze samorządowe chcą wykorzystać atuty nieruchomości 
w przyszłości podczas negocjacji z inwestorami

PRZYSZOWICE

Lombardini litry ssie 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przyszowicach wzbogaciła się o  nowoczesną pompę. 
- To zabezpieczenie na wypadek powodzi – tłumaczą 
nabytek strażacy. W lutym odbyły się ćwiczenia 
z wykorzystaniem nowego sprzętu.

Zasada, że lepiej dmuchać na zimne, niż się 
gorącym sparzyć doskonale sprawdza się w 
gminie Gierałtowice. Nie dalej bowiem jak 
rok temu wystąpiło poważne zagrożenie 
powodziowe. W dniach 28 marca – 2 kwietnia 
rozległe podtopienia dotknęły Przyszowice 
i Gierałtowice. Zalane zostały posesje, 
podtopione budynki, nieprzejezdne były 
niektóre drogi. W akcji ratowniczej udział 
wzięły wszystkie jednostki OSP. Na szczęście 
obyło się bez ofi ar.

Nową pompę napędza nowoczesny wy-
sokoprężny silnik spalinowy (Lombar-
dini o mocy sięgającej 18 kW). Ważące 
1400 kg urządzenie zamontowane jest 
na specjalnej przyczepce jednoosiowej. 
W razie potrzeby strażacy łatwo pod-
łączają ją do wozu bojowego i dowożą 
na miejsce zdarzenia.

— Pompa ma wszechstronne za-
stosowanie – mówi mówi RYSZARD 

SKWIRUT z Zespołu Reagowania Kry-
zysowego Gminy Gierałtowice. - Może 
służyć do usuwania skutków powodzi, 
z powodzeniem może być używana w 
systemach melioracji oraz w rolnictwie 
– do nawadniania i odwadniania.

Pompa doskonale radzi 
sobie zarówno z tłoczeniem 
wody czystej, jak i  zamulonej, 
zawierającej niewielkie ilo-
ści zanieczyszczeń stałych.

Nowe urządzenie trafi ło do 
strażaków dzięki zakupowi 
przez Urząd Gminy w Gierał-
towicach. - Miejscowości naszej 
gminy, a zwłaszcza Przyszowice, 
narażone są na podtopienia, a 
nawet powodzie – mówi wójt 
JOACHIM BARGIEL. - Staramy 
się jak najlepiej zabezpieczyć 
przed skutkami tego powodziowego 
zagrożenia. Służą temu różnorodne 
działania i zakupy sprzętu ze szczegól-

nym uwzględnieniem naszych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Najbardziej dobitnym przykładem 
inwestowania w bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe i przeciwpowodziowe 
są zakupy nowych wozów bojowych 
na potrzeby OSP. Przeciwdziałaniu 
zagrożeniu powodziowemu służą 
nowoczesne pompy pływające, w 
które wyposażono jednostki. Stra-
żacy chwalą sobie specjalne rękawy 
do budowania tam przeciwpowo-
dziowych, które z powodzeniem 
zastępują tradycyjne (i nieporęczne) 
worki z piaskiem. Wystarcza im kilka 

minut, by napełnić rękawy... wodą i 
stworzyć skuteczną barierę dla fali. 

– Oprócz pompy strażacy otrzy-

mali łódź pneumatyczną Navigator, 

typ 390 – dodaje inspektor HENRYK 

WARZECHA, szef Zespołu Reagowania 
Kryzysowego.  - Łódź ta służy do ewa-
kuacji ludzi z zagrożonych rejonów.

Korzystając ze sprzyjającej aury 
przyszowiccy strażacy zorganizowali 
ćwiczenia z wykorzystaniem nowej 
pompy. Przeprowadzili je w sobotę, 
24 lutego, na zbiorniku w sąsiedztwie 
trasy Gliwice – Mikołów. Po dojecha-
niu na miejsce ćwiczeń potrzebowali 
tylko chwilę, by „uzbroić” agregat w 
węże i dodatkowy osprzęt. - Dobra 
robota – ocenił obecny na ćwicze-
niach wójt Bargiel. Wyraził przy 
tym życzenie, by los nie wymagał od 
strażaków przeciwpowodziowej in-
terwencji. - Ale strzeżonego Pan Bóg 
strzeże, więc zawsze lepiej być goto-
wym na wszystko... - dopowiedział.

Tekst & Foto: Bogusław Wilk
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STRAŻACY PODSUMOWALI ROK

Mniej pożarów
W 2006 roku na terenie gminy Gierałtowice 
strażacy interweniowali 86 razy. Niespełna 
co trzeci wyjazd - dokładnie 25 - wiązał się 
z pożarem. Na ogólną liczbę 400 interwencji 
OSP w powiecie gliwickim nasze straże OSP 
interweniowały 60 razy.

GÓRNICTWO

Teraz centra 
WYDOBYWCZE
Z dniem 1 lutego 2007 roku poszczególne 
kopalnie Kompanii Węglowej SA zostały 
zgrupowane w cztery centra wydobywcze. 
Zakłady, w których pracuje wielu górników 
zamieszkałych w naszej gminie, stworzyły 
Centrum Wydobywcze Zachód.

GÓRNICTWO

Spóźniona Barbórka

INFORMACJA 
II Urzędu 

Skarbowego 
w Gliwicach

Zwolnienie z podatku jednora-
zowej pomocy dla rodzin ofi ar 
katastrofy w „Halembie” oraz 
poszkodowanych w katastrofi e 
podczas Międzynarodowych 
Targów Katowickich
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwi-
cach informuje, że 16 lutego br. 
Minister Finansów podpisał rozpo-
rządzenie w sprawie zaniechania 
poboru podatku dochodowego od 
osób fizycznych od niektórych 
dochodów (przychodów).
Rozporządzenie to obejmuje 
jednorazową pomoc materialną 
wypłaconą ze środków budżeto-
wych rodzinom ofiar katastro-
fy w kopalni „Halemba”, jak 
i osobom poszkodowanym na 
skutek katastrofy budowlanej 
na Międzynarodowych Targach 
Katowickich.
Na podstawie tego aktu nor-
matywnego wolna od podatku 
dochodowego jest jednorazowa 
pomoc materialna sfi nansowana 
ze środków budżetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorial-
nego, otrzymana przez osoby 
fizyczne w 2006r., w związku 
z zaistniałym zdarzeniem lo-
sowym.

Wójt Joachim Bargiel dziękuje dyrektorowi Janowi 
Matuszewskiemu za długoletnią współpracę; 
obok dyrektor Jan Stokłosa

Po tragedii w kopalni 
„Halemba” górnicy 
odłożyli w czasie 
obchody swojego 
corocznego święta. 
W okolicznych 
zakładach uroczystości 
odbyły się w styczniu.

W KWK „Knurów” ceremonie 
przybrały charakter obiadu ju-
bilackiego. Odbyły sie w sobo-
tę, 6 stycznia. Stały się pretek-
stem do podsumowania przez 
prezesa Grzegorza Pawłaszka 
ubiegłorocznej działalności 
Kompanii Węglowej, a przez 
pełniącego obowiązki dyrek-
tora Jana Stokłosę – poczynań 
kopalni „Knurów”. Dla braci 
górniczej była to też doskonała 
okazja do podziękowań dla 
Jana Matuszewskiego, wielo-
letniego dyrektora kopalni, w 
związku z przejściem przezeń 
na emeryturę. Wśród wielu 
osób, które doceniły dokona-
nia dyrektora, był wójt gminy 
Gierałtowice JOACHIM BARGIEL.  
- Serdecznie dziękuję w imieniu 

górników – mieszkańców na-
szej gminy – podkreślił wójt 
Bargiel publicznie wyrażając 
wdzięczność dyrektorowi 
Matuszewskiemu. O tym, że 
słowa wójta podziela cała brać 
górnicza, świadczyły gromkie 
brawa zebranych.

Uroczystość była okazją 
do publicznego uhonorowa-
nia najbardziej zasłużonych 
pracowników kopalni. Po-
stanowieniem prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 16 
górników otrzymało krzyże 
zasługi, natomiast postano-
wieniem ministra gospodarki 
102 osobom przyznano od-
znaki „Zasłużony dla Gór-
nictwa RP”. Ceremonialną 
część uroczystości zakończył 

toast wzniesiony za dalszą 
pomyślność KWK „Knurów”. 
Następne godziny upłynęły 
już w luźnej, towarzyskiej 
atmosferze. O dobre samopo-
czucie uczestników zadbała 
m. in. orkiestra kopalni pod 
dyrekcją MARIUSZA KOWALCZY-

KA. Okrasą był występ ADAMA 

SOBIERAJSKIEGO, tenora Gli-
wickiego Teatru Muzycznego.

Kopalniane uroczystości 
odbyły się również w KWK 
„Budryk”. Miały miejsce 23 
stycznia. Także i tutaj gminę 
Gierałtowice reprezentował 
wójt Bargiel, który podkreślił 
znaczenie zakładu dla wielu 
rodzin z terenu naszej gminy.

/bw/
Foto: Bogusław Wilk

W ciągu ostatnich dwóch 
lat ilość pożarów zmalała w 

znaczącym stopniu. W 2005 r. 
zanotowano bowiem 36 poża-
rów, a w 2004 r. - 40. Wszystkie 
ubiegłoroczne pożary zakwali-
fi kowano jako małe. Nie została 
w nich poszkodowana ani jedna 
osoba.

Najczęściej paliły się upra-
wy rolne (osiem razy), trawy 
(sześć razy) i środki transpor-
tu (trzy razy). Na szczęście 
ani razu w ogniu nie stały 
obiekty mieszkalne. Niestety, 
wśród przyczyn pożaru prym 
wiodą podpalenia (11 razy). 
Przyczyna ośmiu przypad-
ków nie została ustalona.

Na 86 interwencji ogółem 
złożyły się – poza pożara-
mi – tak zwane miejscowe 
zagrożenia. Pod tą nazwą 
kryją się m. in. interwencje po 
wypadkach drogowych, usu-
wanie os i szerszeni, pomoc w 
innego rodzaju zdarzeniach. 

W 2006 r. zarejestrowano 
61 zagrożeń miejscowych. 
Więcej w porównaniu z 2005 r. 
(wówczas było ich 37), ale  nieco 
mniej niż w 2004 r. (w statysty-
ce ujęto 68 takich zdarzeń).

W ubiegłym roku strażacy 
nie byli niepokojeni fałszy-
wymi alarmami. Wcześniej 
się to zdarzało – w 2005 r. raz, 
a w 2004 r. - trzykrotnie. 

Ogólna liczba 86 zdarzeń 
jest nieco wyższa od roku 2005 
– wówczas zanotowano 74 
interwencje strażaków – ale za 
to zdecydowanie niższa niż w 

2004 roku (111 interwencji).
Szczegółowe podsumowanie 

2006 r. odbyło się 5 lutego w 
Gliwicach w siedzibie Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Pełną 
informację Komenda Miejska 
PSP przekazała do poszczegól-
nych urzędów gminy. W gminie 
Gierałtowice analizą zebranych 
danych zajmuje się Zespół 
Reagowania Kryzysowego.

/bw/

Liczba pożarów w poszczególnych rodzajach obiektów
na terenie gminy Gierałtowice

Lp. Rodzaj obiektu 2006 2005 2004

1 użyteczności publicznej 1 0 0

2 mieszkalny 0 3 2
3 produkcyjny 2 1 0
4 magazynowy 0 0 0
5 środki transportu 3 1 1
6 lasy 1 2 0
7 uprawy i rolnictwo 8 4 15
8 trawy 6 18 17
9 śmietniki 2 6 3

Mowa o kopalniach „Knu-
rów”, „Szczygłowice” i „Sośni-
ca-Makoszowy”. To nie jedyne 
zmiany. Na czele każdej z ko-
palń nie stoi już dyrektor ge-
neralny, lecz kierownik ruchu 
zakładu górniczego (zwany 
również dyrektorem technicz-
nym). Każdym centrum kie-
ruje dyrektor, który podlega 
szefostwu Kompanii Węglo-
wej.  Dyrektorem technicznym 
kopalni „Knurów” jest GRZE-

GORZ MICHALIK. Identyczną 
funkcję w kopalni „Szczygło-

wice” pełni EDWARD BYWALEC, 
natomiast w kopalni „Sośnica-
Makoszowy” - ROMAN WALTER. 
Po co takie zmiany? Zdaniem 
kierownictwa spółki restruk-
turyzacja wpłynie na poprawę 
funkcjonowania i wyniki fi -
nansowe Kompanii Węglowej. 
Kopalnie mają ściślej ze sobą 
współdziałać. Odbywać się ma 
m. in. poprzez swobodne pro-
wadzenie eksploatacji w obsza-
rach sąsiadujących ze sobą złóż 
i efektywniejsze wykorzystanie 
pracowników i maszyn ko-

palń.  Centra mają natomiast 
koordynować prace kopalń, 
przeprowadzać przetargi i re-
alizować zamówienia. Księgo-
wość i zarządzanie fi nansami 
zostaną scentralizowane. Sie-
dziba Centrum Wydobywczego 
Zachód znajduje się w budynku 
dyrekcji KWK „Knurów”. Dy-
rektorem CW Zachód jest JAN 

STOKŁOSA. Znaczące zmiany 
dotkną też kopalnię „Budryk” 
-  jedną z najnowocześniejszych 
w Polsce.  Po latach samodziel-
ności zakład wejdzie w skład 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA. Zdaniem decydentów po-
łączenie KWK „Budryk” z JSW 
SA gwarantuje rozwój kopalni. 
JSW SA jest największym pro-
ducentem węgla koksowego 
w Europie, a KWK „Budryk” 
jedną z najmłodszych polskich 
kopalń (została otwarta w 1994 
r.). Obawy mają związki zawo-
dowe. Trwają rozmowy pomię-
dzy zarządem spółki a liderami 
wszystkich związków kopalni.

Bogusław Wilk
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GIERAŁTOWICE. PODSUMOWANIE 
PROJEKTU „DZIAŁAJ LOKALNIE V”

POLSKIE POMYSŁY 
za amerykańskie pieniądze
Dokładnie 48.070 zł dotacji trafi ło do okolicznych organizacji za 
pośrednictwem Forum Młodzieży Samorządowej (FSM). Zyskali jednak 
wszyscy, bowiem pieniądze przysłużyły się realizacji pożytecznych 
projektów lokalnych.

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „STOKROTKA” GIERAŁTOWICE: 

„MULTIMEDIALNIE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI PO GMINIE GIERAŁTO-

WICE I Z FOLDEREM W RĘKU” (rozpoczęcie projektu 20.06.2006, 
zakończenie  30.10.2006; dotacja 5.600 zł). 
Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez 
obcowanie z przyrodą, kontynuowanie przejażdżek rowero-
wych celem poznania śląskiego krajobrazu i zabytków oraz 
ograniczenie uzależnienia od nałogów poprzez stworzenie 
zastępczych form spędzania czasu.
STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE „KOTWICA” W GIERAŁTOWICACH: 

„POJEDŹ Z NAMI NA ŁÓDKĘ, POJEDŹ Z NAMI NA REJS” (20.06.2006 
- 30.10.2006; dotacja 3.970 zł).
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 
preferowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację kur-
sów żeglarskich i naukę pływania, a także próba powierzenia 
odpowiedzialności uczestnikom za realizację zadań i czynności 
podczas organizacji spływów i rejsów.
CENTRUM EDUKACJI I WARUNKÓW ROZWOJU W PRZYSZOWICACH: „ZMIE-

NIĆ PASTWISKO W BOISKO” (5.06.2006 - 20.11.2006 – 6.000 zł).
Rozwój aktywności fi zycznej mieszkańców poprzez organizo-
wanie treningów, zawodów sportowych i festynów promujących 
siatkówkę. Zagospodarowanie nieużytków rolnych pod boisko 
do gry w siatkówkę plażową. W wyniku projektu powstała 
drużyna siatkówki w Chudowie.
GIMNAZJUM NR 3 W PRZYSZOWICACH: „CZAS WOLNY SPĘDZAMY PO-

ŻYTECZNIE” (1.06.2006 - 30.11.2006; dotacja 3.500 zł). 
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży po-
przez promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
przez udział w rajdach pieszych i rowerowych, rozgrywkach 
i turniejach sportowych. Założenie Koła Turystycznego we 
współpracy z PTTK w Gliwicach.
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI KOŁO W GIERAŁTOWICACH: „UCZCZENIE PA-

MIĘCI MIESZKAŃCÓW GIERAŁTOWIC ZAMORDOWANYCH W KATYNIU, 

ZAMĘCZONYCH W SOWIECKICH OBOZACH PRACY I ZASTRZELONYCH 

PO PRZEJŚCIU LINII FRONTOWEJ W STYCZNIU 1945 ROKU” (1.08.2006 
- 30.11.2006; dotacja 3.500 zł).
Umocnienie postaw patriotycznych wśród mieszkańców 
zwłaszcza młodego pokolenia oraz wzrost świadomości lo-
kalnej poprzez organizację uroczystości upamiętniających 
okres wojenny i powojenny. Zadośćuczynienie i duchowa 
rekompensata zamordowanym oraz żyjącym rodzinom i 
krewnym poprzez budowę pomnika.
GRUPA ODNOWY WSI ŚLĄSKIEJ W GIERAŁTOWICACH: „BRZEZINA 

DLA DZIADKA – BRZEZINA DLA WNUKA” (5.06.2006 - 20.11.2006; 
dotacja 3.000 zł). 
Edukacja ekologiczna mieszkańców. Zagospodarowanie 
terenu, na którym obecnie znajduje się dzikie wysypisko 
śmieci. Reaktywowanie tradycji wspólnego biesiadowania.
GRUPA ODNOWY WSI ŚLĄSKIEJ W CHUDOWIE: „Z PRZYRODĄ ZA 

PAN BRAT” (5.06.2006 - 20.11.2006; dotacja 3.000 zł)
Promocja ochrony środowiska ze szczególnym uwzględ-
nieniem ochrony zwierząt, podniesienie świadomo-
ści ekologicznej społeczeństwa oraz wzrost aktyw-
ności społecznej w sprawach ochrony przyrody
STOWARZYSZENIE IM. FRANCISZKA STUSKA W 

ORZESZU: „JAŚKOWICKI LEGOLAND” (20.06.2006 
- 30.10.2006; dotacja 6.000 zł). 
Wykorzystanie i promowanie terenów rekreacyjnych 
utworzonych po byłych dzikich wysypiskach śmieci. Pro-
mowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wszystkich 
pokoleń mieszkańców poprzez wspólne zaangażowanie 
w zagospodarowanie nieużytków oraz wspólne realizo-
wanie zajęć i festynów kulturalnych i sportowych. 
ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO–WYCHOWAWCZA I TERAPEU-

TYCZNA W ORNONTOWICACH: „NIE BĄDŹ SAM – BĄDŹMY RA-

ZEM” (17.07.2006 - 30.11.2006; dotacja 6.000 zł).
Integracja młodzieży trudnej z rówieśnikami poprzez orga-
nizację wspólnych form spędzania wolnego czasu, gry, za-
bawy, wyjazdy oraz promocja życia wolnego od uzależnień.
HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU W TARNOWSKICH GÓRACH: 

„POLA NADZIEI – HOSPICJUM KRÓLOWEJ POKOJU” 

(1.06.2006 - 30.11.2006; dotacja 4.000 zł)
Rozwój wolontariatu, szerzenie idei hospicyjnej poprzez 
organizację spotkań i koncertów dla mieszkańców oraz pre-
lekcji. Promocja zdrowia psychicznego poprzez organizację 
pikników dla rodzin osieroconych oraz sympozjum naukowe.
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY „GWAREK” ORNONTOWICE: „TURY-

STYKA, REKREACJA I SPORT W RODZINIE SZANSĄ NA WZMOC-

NIENIE WIĘZI RODZINNYCH I AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ” (1.07.2006 - 31.10.2006; dotacja 3.500 zł).
Próba rozwiązania problemów społecznych występują-
cych w podstawowej komórce jaką jest rodzina poprzez 
spotkania z lekarzami – promocja zdrowia człowieka, 
poprzez ruch fi zyczny, organizację rodzinnych wy-
jazdów turystycznych oraz rajdów rekreacyjnych.
Więcej na stronie internetowej: www.fmsgieraltowice.pl. 

- Akces do piątej edycji pro-
gramu „Działaj Lokalnie” Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
zgłosiło 26 okolicznych organi-
zacji – mówi MATEUSZ PAPKALA, 
prezes FSM. - Lokalna Komisja 
Grantowa przy FSM przyznała 

dotację 11 z nich. Minimalna 
dotacja wyniosła 3 tys. zł, 
maksymalna – 6 tys. zł. Z fun-
duszu pochodziło 48.070 zł, 
ale benefi cjenci grantów doło-
żyli się wkładem własnym w 
wysokości sięgającym w sumie 
80 tys. zł. 

15 lutego w Urzędzie 
Gminy w Gierałtowicach 
podsumowano program. 
W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele organizacji 

– benefi cjentów. Władze gmi-
ny Gierałtowice reprezentował 

wójt JOACHIM BARGIEL. Wśród 
gości był starosta powiatu 

gliwickiego ADAM SZCZYPKA, 
burmistrz Orzesza ANDRZEJ 

SZAFRANIEC oraz JAN i MARIETTA 

BŁASZKIEWICZOWIE ze Stowarzy-
szenia na rzecz Rozwoju Wsi 
Anieliny i Łodzią „Żakus”.

Obecni wysoko oce-
nili efekty przedsięwzięć 
realizowanych w ramach 
projektu. Uznali je za uży-
teczne i potrzebne. Wyrazili 
nadzieję, że kolejna edycja 
równie dobrze przysłuży 
się lokalnej społeczności.

/bw/
Foto: Archiwum
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BIESIADA PCK

Z sercem do dzieci
Dokładnie 11 642,14 zł przyniosła Śląska Biesiada 
PCK. Pieniądze przysłużą się organizacji 
wakacyjnego wypoczynku dla dzieci specjalnej 
troski z Gierałtowic i Knurowa.

PRZYSZOWICE

Liczy się pamięć
27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Przyszowic. 
Oczekujący wyzwolicieli mieszkańcy zostali potraktowani jak wrogowie. 
Czerwonoarmiści rozstrzelali 65 cywilów. W 62. rocznicę tragicznych 
wydarzeń na miejscowym cmentarzu złożone zostały wieńce.

Bilans ofi ar w Przyszowicach: 63 osoby zostały zamordowane 27 stycznia 1945 roku przez żołnierzy Armii 
Czerwonej, 2 popełniły samobójstwo, 1 – potraktowana straszliwie przez żołnierzy zmarła w marcu, 2 zginęły 
z rąk czerwonoarmistów w czerwcu i lipcu 1945 roku. Tylko jedna osoba straciła życie podczas ostrzału arty-
leryjskiego.
W jednym z domów zabito wszystkich trzynastu mieszkańców: na podwórku mężczyzn, w piwnicy kobiety i dzieci. 
Życie straciła cała rodzina Bartoszków – małżonkowie z trójką dzieci. Najmłodsze miało zaledwie 10 dni...
Wśród zamordowanych byli nie tylko mieszkańcy Przyszowic. Zginęło czworo więźniów (wśród nich Włoch i 
Węgier), uciekinierów z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.  Życie stracił uczestnik bitwy pod Narwikiem 
WACŁAW STACHURSKI.

Zabawa odbyła się w czwartek, 
25 stycznia, w restauracji Pro-
tos. Zebrała wiele osób zaprzy-
jaźnionych z Polskim Czer-
wonym Krzyżem, sponsorów, 
przedstawicieli okolicznych 
samorządów i organizacji. Ho-
norowym patronatem objęli 
ją wójt gminy Gierałtowice 
JOACHIM BARGIEL i prezydent 
Knurowa ADAM RAMS. Obecny 
był starosta gliwicki ADAM 

SZCZYPKA.
- Biesiada ma łączyć w 

sobie przyjemność z pożyt-
kiem. Być dobrą zabawą dla 
jej uczestników, a zarazem 
przepustką – dzięki datkom od 
biesiadników - do wspaniałego 
letniego wypoczynku dla dzieci 
specjalnej troski – tłumaczył 
zamysł imprezy KLEMENS BĄK, 
prezes PCK w Knurowie.

Uczestnicy wykupywali ce-
giełki, brali udział w licytacji, 
nie odżegnywali się też od 
innych bezinteresownych 
darów. Zabawę urozmaiciły 
m. in. śląskie gawędy TERESY 

SZULC i występy Okazjonalne-
go Tria Akordeonowego przy 
Stowarzyszeniu Artystycznym 
Żory pod dyrekcją GRZEGORZA 

PAKURY. Natomiast gwiazdą 
wieczoru był tenor ADAM SO-

BIERAJSKI, artysta związany 
m.in. z Gliwickim Teatrem 
Muzycznym. Zabawę wpraw-
nie i z humorem prowadzili 
członkowie kabaretu „Świry”. 

Zebrane podczas im-
prezy pieniądze zostaną 
przeznaczone na potrzeby 
dzieci z Gierałtowic i Knu-
rowa.  Dzięki nim dzieci 
spędzą atrakcyjne wakacje.

bw, dcz; Foto: Daniel Czerner

62. rocznicę zdarzeń upamiętniono modlitwą 
i złożeniem kwiatów

Przed tablicą upamiętniającą 
tragiczne wydarzenia zebrali się 
członkowie Towarzystwa Miło-
śników Przyszowic, reprezentu-
jący władze gminy Gierałtowice 
zastępca wójta JANUSZ KORUS i 
przedstawiciele Ruchu Autono-
mii Śląska.

– Choć od tamtych zdarzeń 
minęło tak wiele lat pamięć o 
zabitych przetrwała do dzisiaj 
– mówi prezes towarzystwa 

KRYSTYNA GRODOŃ. - Dopóki 
żyją osoby, które mogą po-
świadczyć jak było naprawdę, 
nie wolno nam milczeć.

Śledztwo w sprawie zbrodni 
wszczął katowicki Instytut Pa-
mięci Narodowej. Prowadzi je 
prokurator PIOTR PIĄTEK. Niedaw-
no do IPN dotarły materiały z 
archiwum Ministerstwa Obrony 
Federacji Rosyjskiej. Być może 
uda się ustalić nazwy oddziałów, 

których żołnierze byli sprawca-
mi masakry.  Na udowodnienie 
winy konkretnym osobom nie 
ma jednak praktycznie szans. 

Bogusław Wilk

Na koniec 2006 roku gmina Gierałtowice liczyła 10.568 mieszkańców. 
Pań jest zdecydowanie więcej – 5.426, panów – 5.142.

DEMOGRAFIA

Panie GÓRĄ

ZESTAWIENIE ILOŚCI MIESZKAŃCÓW  Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

Mieszkańcy naszej gminy za-
warli 58 małżeństw. Od 1996 
r. tylko dwa lata były w tym 
względzie lepsze – w 1999 r. 
61 par stawało na ślubnym ko-
biercu, a w 2005 r. uczyniło to 
65 par. Prawdziwy „dołek” był 
w 2003 r. - wówczas zawarto 
tylko 37 małżeństw.

W ubiegłym roku w na-
szej gminie urodziło się 98 
dzieci (54 dziewczynki i 44 
chłopców). Najwięcej nowych 

mieszkańców zyskały Gierał-
towice – 40 (21 dziewczynek, 
19 chłopców), potem w kolej-
ności Paniówki – 24 (odpo-
wiednio 15 i 9), Przyszowice 
– 22 (13 i 9) i Chudów (5 i 7 ). 

Biorąc pod uwagę to, co 
statystycy nazywają „dzietno-
ścią”, ubiegły rok był niezły. 
Dzietność małżeństw wynio-
sła 1,69. Najlepiej od czterech 
lat. W minionym dziesięciole-
ciu najlepszy w tym względzie 

był rok 1997 (współczynnik 
2,65), najgorszy 1999 (1,44). 

W minionym roku poże-
gnaliśmy na zawsze 131 miesz-
kańców gminy. Najwięcej 
zgonów było w Gierałtowicach 
– 48, potem w Przyszowi-
cach – 34, Paniówkach – 33 
i Chudowie – 16. Tym sa-
mym przyrost naturalny był 
ujemny – wyniósł minus 33 
(131 zgonów, 98 urodzeń).

Rok Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice Gmina 
Gierałtowice

1996 1374 3779 2297 3331 10781

1997 1389 3773 2310 3292 10764

1998 1382 3770 2314 3250 10716

1999 1372 3746 2316 3236 10670

2000 1363 3731 2312 3224 10630

2001 1342 3739 2319 3239 10639

2002 1345 3733 2306 3248 10632

2003 1339 3722 2299 3237 10597

2004 1338 3698 2297 3208 10541

2005 1345 3738 2297 3205 10585

2006 1337 3725 2310 3196 10568
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Odcinek Sośnica – Bełk to jeden z sześciu fragmentów auto-
strady A1 w województwie śląskim. Będzie mieć długość 15,4 
km (śląski odcinek A 1 liczyć ma 166,8 km). Przewidziano 
trzy węzły: Knurów (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
921), Dębieńsko (na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr S 
4353 w Czerwionce-Leszczynach) i Bełk (na skrzyżowaniu z 
drogą wojewódzką nr 925 w Czerwionce-Leszczynach). Będą 
dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP I Knurów Wschód i 
MOP I Knurów Zachód. W Sośnicy znajdzie się punkt poboru 
opłat. W 2007 roku zostaną podpisane następne umowy 
na wykonanie kolejnych śląskich odcinków autostrady A1: 
Bełk – Świerklany, Świerklany – Gorzyczki i węzła Sośnica 
na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4 oraz drogi krajowej DK 
44. Wedle planów jeszcze w tym roku rozpoczną się prace 
budowlane dla całego odcinka autostrady A 1 od granicy z 
Czechami do połączenia z autostradą A 4.  

RUSZA BUDOWA A-1 NA ODCINKU SOŚNICA - BEŁK

W poniedziałek, 22 stycznia, w katowickim Urzędzie Wojewódzkim podpisana 
została umowa na budowę autostrady na odcinku Sośnica – Bełk. - Za dwa lata 
pojadą tędy pierwsze samochody – zapowiada minister transportu Jerzy Polaczek

Firma J & P AVAX S.A. jest drugą co do wielkości fi rmą budow-
laną w Grecji. Działa od blisko 30 lat. Realizuje inwestycje w 
Grecji i na rynkach europejskich, a także w północnej Afryce. 
Posiada oddziały w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Katarze, Arabii 
Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, 
Libii, Syrii, Pakistanie, Etiopii i na Cyprze. Do największych 
projektów fi rmy należy współudział w wykonaniu obiektów na 
potrzeby Olimpiady w Atenach w 2004: centrum jeździeckie-
go, torów wyścigów konnych (wartości 215 mln Euro), budowie 
wioski olimpijskiej i centrum podnoszenia ciężarów w Nikai. 
J & P Avax budowała też budynki szpitali, uniwersytetów, 
bibliotek, ambasad, lotnisk i dróg na terenie Grecji. 
Więcej informacji o fi rmie na stronie www.jp-avax.grPodpisy na dokumentach złożyli szefowie General-

nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz grec-
kiej fi rmy J&P AVAX SA. W uroczystości uczestni-
czyli minister transportu JERZY POLACZEK, wojewoda 
śląski TOMASZ PIETRZYKOWSKI i marszałek wojewódz-
twa śląskiego JANUSZ MOSZYŃSKI. Świadkami byli też 
przedstawiciele śląskich samorządów. Gminę Gierał-
towice reprezentował wójt JOACHIM BARGIEL.

Odcinek Sośnica – Bełk będzie pierwszym re-
alizowanym w województwie śląskim. Liczący 15,4 
km fragment trasy będzie mieć trzy pasy ruchu w 
obu kierunkach. Roboty rozpoczną się na wiosnę, 
potrwają dwa lata. Koszt inwestycji szacowany 
jest na ponad 800 mln zł, z czego 83 proc. pocho-
dzić ma z Europejskiego Funduszu Spójności. 

Ruszająca budowa ma ogromne znaczenie dla 
okolicznych gmin, wśród nich także dla Gminy 
Gierałtowice. Niewątpliwe najbardziej oczywiste 
korzyści wiążą się z udogodnieniami  komunika-
cyjnymi. Dla wielu osób jeszcze istotniejsze będą 
pozytywne zmiany na rynku pracy. Przedstawiciele 
wykonawcy – fi rmy  J&P Avax – zapowiedzie-
li, że będą szukać pracowników w najbliższych 
miejscowościach. Chcą szybko zatrudnić około 
300 osób, a później do 1000 osób. To na pewno 
szansa dla mieszkańców naszej gminy, którzy 
posiadają odpowiednie kwalifi kacje. Preferowa-
ne będą przede wszystkim zawody budowlane.

– Potrzebujemy dobrych pracowników. 
Wierzymy, że znajdziemy tutaj znakomitych 

Podczas uroczystości w Urzędzie 
Wojewódzkim (od prawej): wojewoda Tomasz 
Pietrzykowski, wójt Joachim Bargiel, 
wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyńska, 
burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław 
Janiszewski, prezydent Knurowa Adam Rams 
i marszałek Janusz Moszyński

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy 
Gierałtowice znajdzie się skrzyżowanie A-1 
i A-4 w Sośnicy oraz węzeł A-1 przy Farskich 
Polach w Knurowie

Autostrada 
po sąsiedzku

fachowców. Jesteśmy przekonani, że będzie 
to obopólna korzystna współpraca – mówi 
prezes spółki KONSTANTINOS MITZALIS.

Realizacja inwestycji sprawi, że Gmina Gierał-
towice znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie 
dwóch ważnych arterii komunikacyjnych – au-
tostrad A-1 (północ – południe) i A-4 (wschód 
– zachód). To olbrzymi atut, który może mieć 
przełożenie na zwiększoną atrakcyjność okolicz-
nych nieruchomości.  Władze gminy już dostrze-
gły pojawiające się możliwości. Szczególną uwagę 
zamierzają skierować na odpowiednie wykorzy-
stanie gminnych terenów inwestycyjnych, które 
bez wątpienia zyskają na bliskości obydwu nitek 
autostrad i ich skrzyżowania w niedalekiej Sośnicy. 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk
Wizualizacja: materiały prasowe GDDKiA



9

GIERAŁTOWICE, CHUDÓW

Kolędowanie z księżmi
Jak co roku księża z parafi i w gminie Gierałtowice odwiedzali nie 
tylko wiernych w domach, ale też chętnie przyjmowali zaproszenia 
od instytucji i organizacji.

PRZYSZOWICE

Chóralne jasełka z orkiestrą
To był prawdziwy koncert pokoleń. Obok siebie wystąpiły czterolatki 
i kilkudziesięciolatki. Grano i śpiewano „Bogu na chwałę, a ludziom na uciechę”. 

Wśród miejsc odwiedzonych 
przez kapłanów był gierał-
towicki Urząd Gminy. Na 
zaproszenie wójta JOACHIMA 

BARGIELA, przewodniczącego 
Rady Gminy PIOTRA SZOŁTYSKA 
i pracowników urzędu księża 
odpowiedzieli przybyciem w 

środę, 31 stycznia. Do spo-
tkania doszło w sali sesyjnej 
urzędu. Przybyli księża 
proboszczowie JANUSZ KWAPI-

SZEWSKI z Chudowa, ANTONI 

WYCIŚLIK z Przyszowic, MARIAN 

KASPERCZYK z Gierałtowic i 
MICHAŁ WOLIŃSKI z Paniówek.

Zebrani wspólnie po-
modlili się i podzielili ży-
czeniami. Obiecali sobie 
spotkanie w przyszłości w 
nadziei, że podsumują wów-
czas cały rok jako udany.

Księża w świąteczno-nowo-
rocznym okresie odwiedzili 
też wiele organizacji i stowa-

rzyszeń. Do jednego ze spo-
tkań doszło w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Chudowie. Gośćmi straża-
ków-ochotników był ksiądz 
proboszcz Janusz Kwapi-
szewski, dziekan dekanatu 
Knurów. W kolędzie udział 
– oprócz strażaków – wzięli 
przedstawiciele samorządu 
z wójtem Joachimem Bargie-
lem, radny WIESŁAW PASZEK 
i sołtys JÓZEF POSIŁEK. 

/bw/

Organizowany od kilku lat w 
styczniu koncert z udziałem 
chórzystów „Słowika” i dzie-
ci z przyszowickich szkół i 
przedszkoli zyskał kolejnych 
wykonawców. Tym razem z 
najmłodszymi i seniorami 
wystąpiła orkiestra działają-
ca przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przyszowicach. 
Zagrała pod batutą – jakże by 
inaczej – HENRYKA MANDRYSZA, 
na co dzień także dyrygenta 
chóru „Słowik”.

– Kościół, w którym co roku 
odbywa się ten koncert, był wy-
pełniony po brzegi – mówi HER-

BERT LOMANIA, prezes „Słowi-
ka”. - Nie tylko przez naszych 
mieszkańców, ale wielu słucha-
czy z ościennych miejscowości.

Publiczność, która w nie-
dzielne (28 stycznia) popo-
łudnie szczelnie wypełniła 
kościelne ławy, najpierw 
zobaczyła popisy malców. 
Grupa małych aktorów 
wystawiła „Jasełka”. Po 
dzieciach zaprezentował się 

„Słowik” i orkiestra. Moty-
wem przewodnim koncertu 
były oczywiście kolędy.

– Myślę, że wszyscy wycho-
dzili ze świątyni zadowoleni 
– mówi prezes Lomania. 
- Dzieci miały jeszcze jedną 

miłą atrakcję. W nagrodę 
ufundowaliśmy im wyjazd do 
Katowic Panewnik. Tamtejsze 
stajenki uchodzą za najpięk-
niejsze na świecie, więc była 
to na pewno miła nagroda.

/bw/

Piękno w świetle
Przepiękne, oryginalne oświetlenie świąteczne posesji 
państwa Smołka przy ulicy Powstańców w Przyszowicach

Foto: Paweł Madeja
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GIERAŁTOWICE

Nie zawsze sami
Ponad 50 osób starszych i samotnych wzięło 
udział w opłatkowym spotkaniu, na które 
zaprosił ich gierałtowicki Ośrodek Pomocy 
Społecznej.
Świąteczne spotkania mają w Gierałtowicach kilkunastoletnią 
tradycję. Tradycyjnie udział biorą samotni i wiekowi mieszkań-
cy Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic. 

– Podobnie było i tym razem. Z zaproszenia skorzystało po-
nad 50 osób – mówi HENRYKA GÓRKA, kierownik OPS. 

Do licznych życzeń, które obecni się wymieniali łamiąc 
opłatkiem, dołączyli się księża z miejscowych parafi i i soł-
tysi. Także przedstawiciele samorządu z wójtem JOACHIMEM 

BARGIELEM, wicewójtem JANUSZEM KORUSEM i GRAŻYNĄ MALEC 
– przewodniczącą Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia w Radzie 
Gminy. 

- Na stole były tradycyjne śląskie potrawy, śpiewaliśmy kolędy, 
a panie otrzymały świąteczne upominki – dodaje kierownik 
Górka. – Z pewnością będą to niezapomniane chwile dla uczest-
ników spotkania.

/bw/

PANIÓWKI. DZIEŃ SENIORA

Z kart rodzinnego 
ALBUMU
We wtorek, 23 stycznia, uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, gościli 
w murach swojej szkoły Dziadków 
i Babcie. Okazją był uroczyście – jak zawsze 
– obchodzony w placówce Dzień Seniora. 

Przygotowany przez uczniów 
i nauczycieli program pod 
hasłem „Z kart rodzinnego 
albumu” przeniósł gości w 
przeszłość. Wprowadził do 
krainy dzieciństwa, na rodzin-
ne, biesiadne spotkania ubar-
wione obfi cie śląskim żartem i 
piosenką. 

Wzruszenie i radość do-
strzec można było na twarzach 
seniorów, którzy każdy popis 

swoich wnuków nagradzali 
gromkimi brawami. Chęt-
nie włączyli się również do 
wspólnej zabawy i śpiewów, 
nie mówiąc już o tańcach…

Zadowolenie gości i samych 
uczniów świadczyło o powo-
dzeniu całej uroczystości. Bez 
wątpienia jej uczestnikom 
i organizatorom należą się 
zasłużone podziękowania.

 /g2/; Foto: Archiwum szkoły

GLIWICE. NAUCZYCIELSKIE AWANSE

DYPLOMOWANI 
pedagodzy
Kolejni pedagodzy z naszej gminy uzyskali 
stopień nauczyciela dyplomowanego. Uroczyste 
wręczenie stosownych aktów odbyło się 
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

GIERAŁTOWICE 
KARNAWAŁOWA ZABAWA

ZIEMNIACZANY 
hit w łupinach
Blisko 200 osób bawiło się znakomicie na 
zabawie karnawałowej zorganizowanej przez 
sołtys Gerdę Czapelkę i Kółko Rolnicze 
w Gierałtowicach.

Teresa Nocoń ze Szkoły 
Podstawowej 
w Paniówkach przyjmuje 
gratulacje od starosty 
Adama Szczypki, wójta 
Joachima Bargiela 
i wicestarosty Sławomira 
Adamczyka

NAUCZYCIELE DYPLOMOWANI

GMINA GIERAŁTOWICE: Jolanta 
Janko, Mariola Lempa, Teresa 
Nocoń, Maria Szukała, Joanna 
Tyc, Mirosława Boryna, Mariola 
Baczewska, Joana Duss.

SZKOŁY POWIATOWE: Jacek Czech, 
Anna Bismor, Aneta Brzyska, Sabi-
na Kruz, Anna Kędzierska, Jacek 
Szczepański, Hanna Sitek, Krzysztof 
Karas.

Uroczystości miały miejsce 
w poniedziałek, 26 lutego, 
w sali sesyjnej Starostwa 

Powiatowego. Zgromadziły 
czterdziestu dyplomowanych 
nauczycieli, władze starostwa 
ze starostą Adamem Szczypką 
i wicestarostą SŁAWOMIREM 

ADAMCZYKIEM oraz przedstawi-
cieli okolicznych samorządów. 
Gminę Gieraltowice reprezen-
tował wójt JOACHIM BARGIEL. W 
imieniu gliwickiej delegatury 
Kuratorium Oświaty występo-
wała dyrektor ANNA KIJ.

Samorządowcy i przedsta-
wiciele władz oświatowych nie 
szczędzili pochwał nauczy-
cielom. - Największe powody 
do satysfakcji powinni mieć 
przede wszystkim uczniowie 
– mówił zebranym staro-
sta Szczypka. - Doskonale 
wykształceni pedagodzy są 
bowiem gwarancją wyso-
kiego poziomu nauczania.

Zadowolenia nie kryje 
wójt Bargiel: - Oświata jest od 
lat oczkiem w głowie naszej 
gminy, która we wszechstron-
ny sposób inwestuje w bazę i 
pracowników. Z roku na rok w 
naszych szkołach rośnie liczba 
doskonałych nauczycieli. Efek-
tem tego są coraz lepsze wyniki 
w nauczaniu oraz w sprawdza-
jących wiedzę i umiejętności 
różnorodnych konkursach.

/bw/; Foto: Sławomir Gruszka

Impreza odbyła się w sobotę, 
13 stycznia, w sali Ludowego 
Klubu Sportowego. - To tra-
dycyjna zabawa, którą od lat 
organizujemy dla gierałtowic-
kich organizacji – mówi sołtys 
Czapelka. - Zazwyczaj odbywa 
się w Andrzejki, tym razem 
jednak ze względu na tragiczne 
wydarzenia w kopalni „Halem-
ba” przełożyliśmy ją w czasie.

W karnawałowej imprezie 
udział wzięli nie tylko gieral-
towianie. - Nigdy nie brakuje 
gości spoza naszej miejscowo-
ści, tak też było i tym razem. 
Oczywiście nie jest ważne, 
skąd kto jest, lecz to, by się 
chciał i potrafi ł świetnie bawić 
– tłumaczy pani sołtys. Wśród 

uczestników byli przedsta-
wiciele niemal wszystkich 
stowarzyszeń. Nie zabrakło 
władz gminy – we wdzięcznej 
roli reprezentanta samorządu 
wystąpił wójt JOACHIM BAR-

GIEL, nie da się ukryć, że jeden 
ze stałych bywalców tej trady-
cyjnej, gierałtowickiej impre-
zy. Oczywiście wójt bawił się 
wraz z małżonką, Weroniką.

O dobre samopoczucie 
uczestników wieczoru zadbał 
zespół Kostar. Nie zabra-
kło ani dobrego jadła, ani 
napitku. - Hitem okazały 
się... ziemniaki w łupinach. 
Wszyscy się nimi wręcz za-
jadaliśmy. Były znakomite! 
- podkreśla sołtys Czapelka.

Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych. Niektórzy 
spośród uczestników, żegnając 
się po jej zakończeniu, dopy-
tywali się o kolejną. - Czas 
szybko leci, więc już dzisiaj 
sobie zaplanowaliśmy, że po 
raz kolejny na podobnej impre-
zie spotkamy się 23 listopada. 
Mam nadzieję, że będzie rów-
nie udana – dodaje pani sołtys.

Po zabawie wielu z jej 
uczestników postanowiło 
miesiąc później wziąć udział 
w tradycyjnym kuligu, który 
co roku przygotowuje Kółko 
Rolnicze wraz z sołtys Czapel-
ką. Tegoroczna aura zrobiła 
jednak psikusa – śniegu nawet 
na lekarstwo. - To nas jednak 
nie zniechęciło. Spotkaliśmy 
się więc przy ognisku – mówi 
Gerda Czapelka. W niedziel-
ne (11 lutego) popołudnie 
uczestnicy „kuligu” śpiewem, 
humorystycznymi opowiast-
kami, smakując grzane wino i 
dzieląc się wspominkami mile 
spędzili kilka zimowych (tylko 
z nazwy) godzin. - Tradycji 
stało się zadość. Za rok obiecu-
jemy sobie prawdziwą sannę. 
Oczywiście jeśli aura pozwoli 
– śmieje się sołtys Czapelka.

Bogusław Wilk
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GIERAŁTOWICE

Przybieżeli pastuszkowie
W piątek, 12 stycznia, w gierałtowickiej Szkole Podstawowej odbyło się III Wspólne Kolędowa-
nie. Tym razem z uczniami szkoły kolędy zaśpiewały miejscowe przedszkolaki. W sumie przed 
publicznością pokazało się blisko stu małych wykonawców. 
Wśród oklaskujących malców byli inspektor gminnej oświaty 
BARBARA MANSFELD, sołtys GERDA CZAPELKA i prezes chóru „Sko-
wronek” TADEUSZ CZECH. Imprezę przygotowały nauczycielki 
– BEATA KULASA, GRAŻYNA WIĘCKO i ANNA WINIARSKA-KALETKA.

/bw/; Foto: Bogusław Wilk

Przyszowice

Kameralny koncert
Koncert kolęd w styl kameralnym z lekkim 
zabarwieniem harmonii jazzowej wypełnił 
popołudnie, 21 stycznia, w kościele w 
Przyszowicach.

PRZYSZOWICE. DZIEŃ SENIORA

STO LAT 
babciom i dziadkom

PRZYSZOWICE 
BAL GIMNAZJALNY 2007

Wzruszeni 
trzecioklasiści
Dla niektórych pierwszy, dla wszystkich na 
pewno niezapomniany. 8 lutego w Gimnazjum 
w Przyszowicach odbył się VI Bal Gimnazjalny. 

Inicjatorem imprezy, której 
pierwsza edycja odbyła się 
przed rokiem, jest MIROSŁAW 

HAJDUK. Przed publicznością 
wystąpił zespół w składzie: ALI-

CJA ŚMIETAŃSKA-NOWAKOWSKA 
– wokalistka ze Świętochło-

wic, siedmioletnia ELA BYLICA 
– skrzypce, Mirosław Hajduk, 
KRZYSZTOF HAJDUK i JAROSŁAW 

HAJDUK.
– Usłyszeliśmy tradycyjne 

kolędy oraz nowe kompozycje 
– mówi GABRIELA HAJDUK, pry-

watnie żona pana Mirosława, 
a na koncercie jedna z wielu 
słuchaczy. - W mojej ocenie 
występ był lepszy niż przed 
rokiem. Reakcja publiczności 
wskazuje, że się spodobał...

Wśród oklaskujących 
śpiew i muzykę wyko-
nawców był ksiądz pro-
boszcz ANTONI WYCIŚLIK. 

/bw/; Foto: Bogusław Wilk

26 stycznia 
pierwszoklasiści 
przyszowickiego 
Gimnazjum zaprosili 
babcie i dziadków do 
swojej szkoły.
 - Niech nam żyją wszystkie 
babcie, i dziadkowie też, bo 
bez nich jest świat markotny, 
o czym dobrze wiesz – te słowa, 
śpiewane melodią popularnej 
piosneczki śląskiej „Szła dzie-
weczka do laseczka”, zachwyci-
ły zgromadzonych gości. Wy-
stęp artystyczny umilał popis 
młodych talentów: TOMKA GO-

ŁĘBIA (keyboard) i NATALII MOŚ 

(skrzypce). Radość i wzrusze-
nie towarzyszyły wszystkim. 
Spotkanie przy domowych 

Sygnał do rozpoczęcia zabawy 
dała – witając uczestników 
– dyrektor placówki ANNA 

KOWOL. Przywołując słowa 
piosenki: „Niech żyje bal, bo 
to życie to bal jest nad bale” 
dyrektor Kowol życzyła trze-
cioklasistom, by przez życie 
szli nie zatracając optymizmu 
i pogody ducha. 

W imieniu uczniów przy-
witały gości – nauczycieli i 
rodziców -   przedstawicielki 
klas: DOROTA KRZYSTECZKO (III 
a) i BASIA MICZKA (III b). 

Gimnazjaliści nie zapo-
mnieli o swoich wychowaw-
czyniach. Adresatkami ser-
deczności były panie - MARIA 

MĄKA (wychowawca III a) i 
KATARZYNA SZOLC (opiekująca 
się III b). 

Zabawa była, jak co roku, 
gorąca. Nie zabrakło polo-
neza, który jest tanecznym 
znakiem przyszowickiej 
imprezy. Zarówno uczniowie 
jak i pedagodzy świetnie się 
bawili. 

/-/; Foto: Archiwum szkoły

GIERAŁTOWICE. EMERYCI W URZĘDZIE

DOŚWIADCZENIE 
w CENIE Corocznym 

zwyczajem gośćmi 
wójta Joachima 
Bargiela byli emeryci, 
niegdyś pracownicy 
Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach.

wypiekach mam uczniów klas 
I oraz przy kawie i herbacie 

przebiegało w bardzo ciepłej i 
serdecznej atmosferze.

Alina Rajca; Foto: Archiwum szkoły

Tegoroczne spotkanie odbyło 
się w piątek, 9 lutego. Udział 
wzięło kilkunastu byłych pra-
cowników samorządowych. 
- Wróciliśmy pamięcią do 
dawnych lat, do czasów, kiedy 
obecni emeryci byli czynnymi 
pracownikami – mówi wójt 
JOACHIM BARGIEL. - W ciągu 
minionego roku wiele się 
zdarzyło, była więc okazja 
powspominać i wymienić się 
wrażeniami oraz poglądami 
na wiele spraw. Jak podkreśla 
wójt Bargiel, doświadczenie, 

wiedza i spostrzeżenia byłych 
współpracowników są źród-
łem wielu cennych informacji i 
wskazówek. Po dziś dzień wójt 
ceni sobie ich podpowiedzi, 
sugestie, opinie i oceny. 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk
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WSPOMNIENIE

Rajmund Skrzypczyk 
- zaangażowany społecznik
Znany w Przyszowicach we wszystkich 
organizacjach jako sponsor, ciągle zapracowany, 
ale znajdujący czas na zbieranie wszystkiego, 
co związane z Przyszowicami. 

Urodził się 19 sierpnia 1937 r. w Przy-
szowicach w rzemieślniczej rodzinie. 
Jego ojcem był Jan (1911–1989), uczest-
nik wojny obronnej we wrześniu 1939 r.,
a matką Emilia (1915–1997) z domu 
Mika. Dziadek był uczestnikiem III Po-
wstania Śląskiego. 

W rodzinie Rajmunda byli znani w ca-
łej okolicy specjaliści od „bicia studni”, 
zawodu wymagającego czasami „nad-
przyrodzonych” zdolności w poszukiwa-
niu wody. Ojciec był natomiast znanym 

we wsi murarzem, który wielu rodzinom zbudował dach nad 
głową, a po wojnie odbudował zniszczone i wypalone domy. Był 
budowniczym między innymi nowego kościoła pod wezwaniem 
św. Jana Nepomucena i szkoły.

Rajmund pracę rozpoczął na kopalni Makoszowy, jako tokarz. 
Po odpracowaniu służby wojskowej przeniósł się do zakładu 
kamieniarskiego ojca. Po wybudowaniu nowego domu i zdoby-
ciu tytułu mistrza kamieniarsko-betoniarskiego uruchomił swój 
zakład kamieniarski, dając pracę kilku pracownikom i uczniom. 
Wyspecjalizował się w pomnikach, nagrobkach i tablicach pa-
miątkowych. Ile pracy wkładał w swój zakład można było po-
znać po jego spracowanych dłoniach. Te dłonie wykonały wiele 
pomników, które stoją do dzisiaj i świadczą o jego pracy.

Był wykonawcą pomnika „Więźniów Oświęcimskich”, których 
pochowano w 1945 roku na cmentarzu w Przyszowicach. Wyko-
nał krzyż centralny z ołtarzem na cmentarzu, ufundował grani-
tową tablicę „W Hołdzie Śpiewakom i Muzykom”. To tylko kilka 
z jego licznych dokonań dla naszej małej społeczności. 

Ożenił się z BARBARĄ DRAŻYK w 1963 roku. Ze związku urodzi-
ło się dwoje dzieci - Bernadeta i Bronisław.

Nigdy nie zabiegał o zaszczyty i podziękowania za włożo-
ny trud. Skromny, zawsze stojący na uboczu, wychodzący do 
przodu tylko wtedy, gdy trzeba było coś zrobić, coś ufundować. 
Znany był szczególnie w organizacji kombatanckiej. Tam w 

Księdze Pamiątkowej 
na zawsze pozostał 
ślad, gdyż jego zasługi 
podkreślił nieżyjący już 
prezes HENRYK KOPIEC. 
Pamięta go również 
chór „Słowik”, którego 
był najpierw czynnym, 
a potem honorowym 
członkiem, i któremu 
poświęcił też część swo-
jego życia. Poza pracą 
zawodową zajmował 

się gromadzeniem materiałów dotyczących historii Przyszowic. 
Spod jego ręki wyszło pierwsze opracowanie co do źródłosłowu 
nazwy miejscowości. Opisał również i rozpowszechnił historię 
naszych kościelnych dzwonów. Dostarczył PAWŁOWI KORUSOWI, 
byłemu kierownikowi szkoły, materiały do opracowania zarysu 
historii Przyszowic. Był kolekcjonerem białej broni, militariów, 
zegarów itp. 

Zmarł nagle, w pełni sił, 8 maja 
1995 r. Na cmentarz odprowadzili 
go prawie wszyscy mieszkańcy 
Przyszowic. Wielu przyszowiczan 
zdobywało krzyże na polach 
walki, Rajmund budował krzyże 
i tablice upamiętniające ich za-
sługi. Pozostaną one długo - jako 
ślad jego i ich działalności na 
ziemi. Nie zapominajmy o takich 
ludziach.

W tym roku spełni się najwięk-
sze marzenie Rajmunda. Zostanie 
wydana historia Przyszowic. 

Edward J. Pyka

PANIÓWKI

Pastorałki z orkiestrą
W niedzielę, 28 stycznia 2007, w kościele parafi alnym w Paniówkach 
odbył się Koncert Kolęd Pastorałek. 

Przed słuchaczami zgroma-
dzonymi w świątyni wystąpiły 
Orkiestra Dęta KWK „Ha-
lemba” pod dyrekcją NORBERTA 

GEMANDRA i chór „Cecylia”, 
prowadzony przez ANDRONIKĘ 

KRAWIEC.  Publiczność wy-

słuchała też utworów wokal-
nych w wykonaniu solowym. 
Gościem koncertu był KAMIL 

KAROLCZUK - młody wokalista 
pochodzący z Gierałtowic. 
Całości dopełniły kolędy śpie-
wane wspólnie, zgodnie z mot-

tem koncertu: „W narodzenie 
Pana jest kolęda dana, tedy się 
radujmy, wszyscy wyśpiewuj-
my”. Organizatorem koncertu 
był chór Cecylia.

Tadeusz Nocoń
Foto: Kazimierz Strzoda

CHUDÓW. KONCERT KOLĘD

CHÓRALNIE 
z ORKIESTRĄ
W niedzielę, 21 stycznia, w chudowskiej 
świątyni odbył się coroczny koncert kolęd.
Przed publicznością wystąpiły 
chóry  „Cecylia” z Paniówek, 
przyszowicki „Słowik”, gie-
rałtowicki „Skowronek” i 
chór-gospodarz - „Bel Canto”. 
Gościnnie zaśpiewał też chór 
kameralny „Modus Vivendi” 

z Katowic Piotrowic, or-
kiestra dęta działająca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przyszowicach oraz chórek 
dziecięcy z Chudowa. Wśród 
oklaskujących chórzystów i 
orkiestrę byli: wójt gminy Gie-

rałtowice JOACHIM BARGIEL, ks. 
dziekan JANUSZ KWAPISZEWSKI 
i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury PRZEMYSŁAW DEJNEKA.

– Jak co roku impreza 
zgromadziła rzeszę wiernych 
słuchaczy – mówi JADWIGA ZA-

REMBA, prezes „Bel Canto”. 
- Tradycyjnie po jej zakończe-
niu zaprosiliśmy wszystkich 
uczestników na poczęstunek. 
W 2007 r. „Bel Canto” będzie 
obchodzić jubileusz 20-lecia. 
- Na specjalną uroczystość 
zapraszamy we wrześniu, 
najprawdopodobniej od-
będzie się ona 8 września 
– dodaje prezes Zaremba.

Bogusław Wilk

ZADUMA z Jasełkami
27 stycznia w gierałtowickim kościele po raz kolejny odbyły się Jasełka 
zorganizowane przez Dzieci Maryi i Dzieci z Podwórkowych Kół 
Różańcowych.

Mistrzowska gra młodych aktorów wpro-
wadziła wszystkich przybyłych w nastrój 
minionych Świąt Bożego Narodzenia. 
W scenariuszu przeplatały się sceny z be-
tlejemskiej groty z wydarzeniami bliskimi 
współczesnemu człowiekowi. Gromkie 
oklaski były nagrodą za trud włożony 
w przygotowania i próby przeprowadzane 
pod czujnym okiem siostry przełożonej 
Demetrii i siostry Adriany.

Tekst & Foto: Paweł Madeja
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GIERAŁTOWICE

Co ma SZCZOTKA 
do KOREKTY
Co ma szczotka do korekty i dlaczego 
redaktorzy powinni uważać na odwróconą 
piramidę – dowiedzieli się nastoletni redaktorzy 
gazetki „Gim News” wydawanej przez 
gierałtowickich gimnazjalistów.

GIERAŁTOWICE

Skowronek w szkole
Po raz czwarty w gierałtowickiej szkole odbył 
się Koncert Kolęd i Pastorałek. Tradycyjnie 
gościem uczniów był chór „Skowronek”.

GIERAŁTOWICE

Śledzik pożegnany
Tradycyjna zabawa karnawałowa z 
symbolicznym pożegnaniem śledzia zebrała 
wielu zadowolonych uczestników. Jak co roku, 
organizatorem imprezy był gieraltowicki klub 
LKS 35.

„Gim News” – bezpłatna, informacyjna gazetka szkolna prowad-
zona przez uczniów z gierałtowickiego gimnazjum, wydawana 
dzięki PROJEKTOWI „MEDIA PASZPORT DO PRZYSZŁOŚCI”.
Wersja internetowa: www.gimnews_gier.republika.pl

Dziennikarze „Gim News” w redakcji „Przeglądu Lokalnego”

GIERAŁTOWICE, PRZYSZOWICE

GAMA śpiewa 
pastorałki
Po powrocie z tournee po Norwegii 
podopieczni Mirosławy Sander z Prywatnej 
Szkoły Muzycznej „Gama” nie zasypiają gruszek 
w popiele. Kilkakrotnie o ich niepoślednich 
umiejętnościach mieli okazję przekonać się 
mieszkańcy Gierałtowic i Przyszowic.

Zabawa odbyła się 17 lutego 
w sali klubu. - To była fan-
tastyczna impreza! - nie ma 
wątpliwości ERWIN WEINSTEI, 
prezes LKS 35 Gierałtowice. 
- Wszyscy, którzy na nią przy-
byli, bawili się znakomicie.

Wśród wielu bawiących 
się można było zauważyć 
przedstawicieli samorządu, 
okolicznych organizacji i 
stowarzyszeń oraz związków 
zaprzyjaźnionych z klu-
bem. - Jak co roku miłą nam 
wszystkim była obecność wójta 

gminy JOACHIMA BARGIELA i 
sołtys GERDY CZAPELKI, która 
– nawiasem mówiąc – była 
inicjatorką tej tradycyjnej 
już karnawałowej zabawy 
– dodaje prezes Weinstein.

O dobre samopoczucie 
uczestników zadbał ze-
spół „Vivo”, bywalec na 
radiowych listach śląskich 
przebojów Radia Piekary. 
- Za rok kolejna impreza, już 
dzisiaj zapraszam – zachęca 
prezes Erwin Weinstein. 

/bw/

PANIÓWKI

SQLmax rusza do akcji
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Paniówkach już po raz 
drugi przyłączyli się - wraz z 214 innymi szkołami 
w Polsce - do prowadzenia wirtualnej fi rmy. 

26 stycznia dziennikarze 
„Gim News” pod opieką ANETY 

SZOLC udali się  na spotkanie 
z zawodowymi dziennikarza-
mi „Przeglądu Lokalnego”.  
Honory gospodarzy pełnili 
redaktor naczelny „Przeglądu” 

BOGUSŁAW WILK i jego zastępca 
MICHAŁ KĘDZIERSKI. Obydwaj 
nie tylko oprowadzili mło-
dych reporterów po redakcji, 
ale przekazali wiele ważnych 
i ciekawych tajników pracy 
dziennikarskiej.

Goszcząc w „Przeglądzie” 
początkujący dziennikarze 
dopytywali o niuansy dzienni-
karstwa. Dowiedzieli się m.in. 
na czym polega kolegium 
redakcyjne, rozpiska, makie-
towanie stron, background i 
desktop publishing. Ku swo-
jemu zaskoczeniu usłyszeli, że 
szczotki w redakcji nie służą 
do sprzątania, ale... do ko-
rekty, bo to po prostu próbne 
wydruki gazetowych stron. 
A odwrócona piramida to 
podstawowy sposób pisania 
informacji: najpierw zdanie 
najważniejsze, a każde kolej-
ne odpowiednio nieco mniej 
istotne. Po co tak? To proste. 
W razie konieczności skróce-
nia tekstu, wycina się zdania 
„od tyłu” - w ten sposób 
zawsze to co najistotniejsze 
jest w informacji zawarte.

Na zakończenie wycieczki 
jej uczestnicy otrzymali swo-
iste pomoce naukowe -  „Małe 
książki kucharskie reportera”. 

Spotkanie „po fachu”, z 
pewnością dokształciło ósem-
kę młodych redaktorów, oraz 
zaowocowało w redagowaniu 
naszej gazetki szkolnej.

Magdalena Płaszczyk 
– redaktor naczelna „Gim News”

Foto: Daniel Czerner

Młodzież po opieką MAŁGORZA-

TY WIŚNIEWSKIEJ  i KRYSTYNY  

KRZYSTECZKO przystąpiła do 
realizacji VI edycji pakietu 
edukacyjnego „Pakiet wrze-
śniowy”. Celem przedsięwzię-
cia jest przybliżenie uczniom 
podstawowych zagadnień 

dotyczących przedsiębiorczo-
ści, zarządzania i marketingu.  
Gimnazjaliści z Paniówek 
kontynuują prowadzenie fi r-
my SQLmax założonej przed 
rokiem przez ich starszych 
kolegów. Małe zmiany zaszły 
jedynie w logo i składzie fi rmy. 

W wirtualnym banku zacią-
gnęli kredyt, aby pokryć bie-
żące wydatki fi rmy i wypłacić 
pierwsze pensje pracownikom.  
W grudniu uczniowie przystą-
pili też do I etapu Internetowe-
go Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Gospodarczej. W 
związku z tym w tej chwili 
przygotowują się do przepro-
wadzenia specjalnej debaty.  

/sp/
Więcej o fi rmie na stronie: 
www.fundacja.komandor.

pl/ipo/?akcja=mp/1184

się strzałem w dziesiątkę. Chór 
„Skowronek” podchwycił po-
mysł i z przyjemnością uczest-
niczy w koncercie odbywanym 
pospołu z najmłodszymi 

mieszkańcami miejscowości. 
Tegoroczne występy dorosłych 
chórzystów urozmaiciły popi-
sy instrumentalne gimnazja-
listów oraz fragmenty kolęd 
w wykonaniu najmłodszych 
uczennic szkoły podstawowej. 

- Wspólne kolędowanie 
pozwala nam dłużej pozostać 
w świątecznym nastroju, a 
także poczuć więź między-
pokoleniową – tłumaczą 
nauczyciele. - Cieszymy się 
z tego i z pewnością zaprosi-
my nasz chór znów za rok. 

/bw/

Występy młodych artystów 
mile wspominają uczniowie 
gierałtowickiej Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum. - Daliśmy 
w szkolnej auli koncert kar-
nawałowy – mówi MIROSŁAWA 

SANDER. - To już taka nasza 
tradycja, bowiem obydwie pla-
cówki gościły nas po raz trzeci.

Z kolei w kościele „Gama” 
zaprezentowała kolędy i pa-
storałki. - To był naprawdę 
piękny koncert. Złożyły się 
nań najpiękniejsze utwory 
twórców polskich i zagranicz-
nych – tłumaczy Sander.

Publiczność doceniła 
talent i umiejętności wy-
stępujących. Nagrodą były 
gromkie brawa. Wśród 
oklaskujących nie zabrakło 
wójta gminy Gierałowice Jo-
achima Bargiela oraz księży. 

W kwietniu muzyków 
„Gamy” i gminę Gierał-
towice odwiedzą goście 
z Norwegii. Przybędą w 
ramach rewizyty po jesien-
nym tournee podopiecznych 
szkoły po kraju fi ordów.

/bw/; Foto: Krzysztof Furmaniak

Inicjatorką imprezy jest dyrek-
tor szkoły w Gierałtowicach 
URSZULA SZYMIK-SMOLNIK. Po-
mysł, by gościem honorowym 
był zespół chórzystów okazał 
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WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL tel. 032.30.11.301; 
e–mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032.30.11.301; 
e–mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY

– Michał KAFANKE tel. 032.30 11 320; 
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl
REFERATY URZĘDU GMINY
BIURO RADY GMINY
Inspektor – Stefania SWOBODA
tel. 032.30.11.305; 
e–mail: rg@gieraltowice.pl
Referat Organizacyjny Kadr 
i Spraw Obywatelskich
Kierownik – Mateusz PAPKALA
tel. 032.30.11.313;
e–mail: okomp@gieraltowice.pl
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy 

– Barbara Machulik; tel. 032.30 11 321
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
podatki i opłaty lokalne: 322, 323, 324
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Gabriela MĄCZKA
tel. 032.30.11.322
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik – Józef DŁUGAJ
tel. 032.30.11.360;
e–mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji 
i Szkód Górniczych
Kierownik – Weronika BARGIEL
tel. 032.30.11.340;
drogi: 346, 344, 347; 
szkody górnicze: 344, 345; 
e–mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Budownictwa 
i Architektury
Kierownik – Elżbieta STOLARCZYK
tel. 032.30.11.370;
e–mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik – Joachim NOWAK
tel. 032.30.11.390;
e–mail: ros@gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik – Barbara MANSFELD
tel. 032.30.11.375;
e–mail: oswiata@gieraltowice.pl
Zespół Reagowania Kryzysowego
Inspektor – Henryk WARZECHA 
tel. 032.30.11.385; 601 549 354
Ryszard SKWIRUT tel.: 603 533 871
Pełnomocnik do spraw 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
Henryk KŁOSEK
tel. 032.30.11.501;
e–mail: ppa@gieraltowice.pl
Biuro Radców Prawnych
tel. 032.30.11.380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik – Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/faks 032.30.11.544 
Biuro Dowodów Osobistych 
i Ewidencji Ludności
meldunki: 032.30.11.543 
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/faks 032.30.11.545
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
dyrektor – Lidia PIETROWSKA
tel. 032.30.11.515
www.gbp44186.neostrada.pl
Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7
dyrektor – Przemysław DEJNEKA
tel. 032.30.11.511
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032.30.11.527, 032.30.11.528, 
032.30.11.529
e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. Miarki 1
tel. 032.30.11.521; faks: 032.30.11.526;
tel. kom. dyspozytora: 0–693 551 456;
e–mail: zgwgg@op.pl
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK – sołectwo Chu dów 
tel. 032.30.11.506; 0–601 054 302
Gerda CZAPELKA – sołectwo Gie rał to wi ce 
tel. 032.30.11.397; 0–601 059 509
Małgorzata DOMIN – sołectwo Pa niów ki 
tel. 032.30.11.508; 0–601 063 805
Zygmunt SZOŁTYSEK – sołectwo Przy szo wi ce 
tel. 30.11.509; 0–601 056 069

i n f o r m a t o r

44–186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48
tel.: 032. 30.11.300; faks: 032. 30.11.306

e–mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
Redaktor Naczelny: Mateusz Papkala

tel.: 032. 30.11.313; e–mail: redaktor@gieraltowice.pl
Opracowanie: Bogusław Wilk

tel.: 0.509.05.33.72; e–mail: vilckb@yahoo.com
Typografi a i skład: © 2004 by EM–ART&FOMALHAUT

e–mail: pracownia@emart.com.pl
Druk: TOP–POL

SPORT W GMINIE

Sypnie jubileuszami
75-lecie świętować będzie Jedność Przyszowice, 70 lat stuknie 
chudowskiej Gwieździe, a trzy dekady minie od powołania Rady Gminnej 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Gierałtowice.

Przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS Gierałtowice:
24.02.1977 – 14.03.1979 - Zygmunt Mika (LKS Gwiazda Chudów)
14.03.1979 – 18.02.1981 – Henryk Lis (LZS Przełom Bujaków)
18.02.1981 – 12.01.1986 – Zygmunt Mika 
12.01.1986 – 18.07.1988 – Jan Smieszek (LZS Jedność Przyszowice)
18.07.1988 – 20.06.1991 - Bernard Papkala (LZS Gwiazda Chudów)
20.06.1991 – 15.03.1992 – Bernard Chmiel (LZS Gierałtowice)
15.03.1992 – 12.05.1995 – Jan Smieszek
18.05.1995 – 29.11.2004 – Artur Czogalla (LZS Gwiazda Chudów)
29.11.2004 – nadal – Marian Szołtysek (LKS Jedność 32 Przyszowice)

Zaczątkiem dzisiejszego LKS 
Jedność 32 Przyszowice był 
Robotniczy Klub Sportowy 
Jedność 32 Przyszowice. „32” 

w nazwie nie bierze się oczy-
wiście bez powodu, albowiem 
symbolizuje rok 1932 jako po-
czątek działalności zasłużone-

go klubu. Zaraniem Gwiazdy 
Chudów było powstałe 
w 1937 r. Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Polskiej 
Strzelec Chudów.

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS Gierałtowice została 
powołana 24 lutego 1977 r. 
Powstała po skonsolidowa-
niu dwóch Rad Gminnych 
Zrzeszenia – LZS Przyszo-
wice i LZS Ornontowice. 
W skład pierwszego znich 

wchodziły: LZS 35 Gierałto-
wice, LKS Gwiazda Chudów, 
LZS Paniówki i LZS Jedność 
Przyszowice). W ramach 
drugiego funkcjonowały: 
LZS Przełom Bujaków, LZS 
PTR Ornontowice i LZS 
Ornontowice (obecnie GKS 
Gwarek Ornontowice). 

Na przestrzeni trzech dekad 
radzie przewodniczyło sied-
miu działaczy. Dwukrotnie 
czynili to ZYGMUNT MIKA i JAN 

SMIESZEK. Najdłużej, ponad 
dziewięć lat, przewodniczą-
cym był ARTUR CZOGALLA. 
Obecnie radą kieruje – od 
listopada 2004 roku – MA-

RIAN SZOŁTYSEK, prezes klu-
bu-jubilata z Przyszowic.

bw, Jan Smieszek

Zawody odbyły się w sobotę,  
10 lutego, w sali sportowej 
w gierałtowickiej szkole. Do 
rywalizacji o główne trofeum 
przystąpiło pięć zespołów. 
Najlepiej zaprezentowali się 
„starsi chłopcy” z Przyszowic, 
którzy zostali zwycięzcami 
turnieju. Drugie miejsce 
zdobyli piłkarze występujący 
pod nazwą Boczniaky Chu-
dów. Na podium załapali się 
jeszcze oldboje Gierałtowic. 
Czwartą lokatę zajęła ekipa 
Urzędu Gminy w Gierałto-
wicach, piątą – reprezentanci 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Królem strzelców 
turnieju został LESZEK ADAM-

CZYK z Gierałtowic. Zawody 
sędziował JAN ZŁOTEK. 

GIERAŁTOWICE

Puchar dla 
Przyszowic
Oldboje Przyszowic wygrali Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gierałtowic.

Nagrody najlepszym wrę-
czył wójt gminy Gierałtowice 
JOACHIM BARGIEL. Na zawo-
dach wystąpił w podwójnej 
roli. Nie tylko ofi cjalnej, ale 
też piłkarskiej jako repre-
zentant kierowanego przez 
siebie Urzędu Gminy.

Inicjatorem turnieju 
był ANDRZEJ BINDEK. – Mój 
pomysł zaakceptował wójt 
gminy Bargiel, sali użyczyła 
szkoła, chętnych do gry też 
nie zabrakło – nie kryje sa-
tysfakcji pomysłodawca. – To 
świetny sposób na aktywny 
odpoczynek, myślę, że nikt z 
uczestników nie żałował tej 
odrobiny piłkarskiego wysiłku.

Bogusław Wilk

GIERAŁTOWICE 
UCZNIOWIE W TELERANKU
„Teleranek” to już legendarny program 
telewizyjny dla dzieci i młodzieży. 18 stycznia 
wystąpili w nim uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Gierałtowicach.

POKAZALI 
jak się wspinać
Audycja poświęcona była 
wspinaczce jako jednemu z 
atrakcyjnych sposobów spę-
dzania ferii zimowych (akurat 
w tym roku zupełnie bez 
śniegu). Jej autorzy doskonale 
wiedzieli, do kogo skierować 
kroki. Udali się do gierałto-
wickiej szkoły, do podopiecz-
nych JACKA CZECHA. 

W programie przybliżają-
cym umiejętności wspinacz-
kowe udział wzięli: PAULINA 

KUBICKA, EWELINA RUSIN, JA-

CEK CZECH junior i ŁUKASZ 

LIPOK. Oczywiście wraz z  
opiekunem-instruktorem 

Jackiem Czechem seniorem. 
Bohaterowie programu 

zademonstrowali swoje niepo-
ślednie umiejętności. Pokazali 
młodym widzom (a zapewne i 
ich rodzicom), że wspinaczka 
po ściance to wspaniały sport. 
Wbrew pozorom także bez-
pieczny. Przekonał się o tym 
Marcin – prowadzący Teleran-
ka. Gość ze studia był zachwy-
cony gierałtowicką ścianką. 
Nie krył podziwu dla swoich 
rówieśników, którzy w Gierał-
towicach na co dzień pasjonują 
się swoim atrakcyjnym hobby.

/bw/



uczniowie przyszowickiej podstawówki 
doskonale radzili sobie z opanowaniem 
zarówno hiszpańskich, tureckich jak 
i szkockich; nauczycielki z Północnej 
Irlandii uczyły tańców szkockich, po-
nieważ szkoła ta kultywuje szkockie 
tradycje – wyjaśnia Anna Madeja. 
- Mieszkańcy Przyszowic oklaskiwali 
zarówno uczniów jak i nauczycieli. 
Atrakcją był występ zespołu ze szkoły 
w Sośnicy pod opieką Joanny Koćwin, 
prezentującego tańce irlandzkie. 
Wieczór zakończyła uroczysta pre-
zentacja tradycji, przede wszystkim 
kulinarnych, goszczących państw, 
połączona z degustacją. Wieczorem, 
nieco spóźniony z powodu szalejącego 
nad Europą huraganu dołączył do 
nas Roy - dyrektor szkoły z Irlandii 
Północnej, który zaprezentował się w 
narodowym stroju szkockim (kilcie).

Piątek był dniem podsumowań i 
pożegnań. Rano odbyła się konferen-
cja z dyskusją nad projektem. Udział 
wzięła koordynator JOANNA SOBOTNIK. 
Ustalono terminy kolejnych wizyt i 
szczegółowy plan działania wszystkich 
szkół. Po obiedzie nastąpiło ofi cjalne 
pożegnanie zagranicznych gości. 

PRZYSZOWICE. SOCRATES COMENIUS

 Goście przebywali w Przyszowicach 
w dniach 14-19 stycznia. Nad prze-
biegiem wizyty czuwały nauczycielki 
- ANNA MADEJA, VIOLETTA URANTÓWKA 
i JOLANTA NOWAK.

W pierwszym dniu wizyty goście 
i organizatorzy udali się na wyciecz-
kę do Krakowa. - Mimo, że dawna 
stolica Polski przywitała deszczem 
i raczej jesienną pogodą, Kraków 
wzbudzał zachwyt obcokrajowców, 
którzy mieli okazję zwiedzić Wa-
wel, Sukiennice, Collegium Maius 
oraz wypić kawę w nastrojowej Ja-
mie Michalika – wspomina Anna 
Madeja, koordynator projektu. 

W poniedziałkowe (15 stycznia) 
przedpołudnie goście przybyli do 
szkoły. Zostali gorąco przywitani 
uroczystą akademią, podczas któ-
rej uczniowie zaprezentowali swoje 
niepoślednie umiejętności tanecz-
ne i wokalne. Honory gospodarza 
szkoły czyniła dyrektor placówki 

BRONISŁAWA OGONEK, natomiast w 
imieniu władz samorządowych gmi-
ny Gierałtowice gości przywitał wójt 
JOACHIM BARGIEL.  Obecni też byli 
przedstawiciele władz oświatowych 
z wizytatorem WITOLDEM SZMIDTKE.

Po akademii uczniowie z ocho-
tą rozmawiali z Irlandczykami, 
Turkami i Hiszpanami. Była to do-
skonała okazja do podszlifowania 
umiejętności językowych, a także 
nabrania większej pewności siebie. 

Po południu nauczyciele polscy i 

zagraniczni wraz z przedstawicielami 
Rady Rodziców udali się na zwiedza-
nie Muzeum Browarów Tyskich. 

We wtorek rozpoczęła się nauka 
tańców ludowych. Grupa z Hiszpanii 
uczyła klasy III, z Irlandii Północnej 
- klasę IV, natomiast Turcy - klasy 
V.  Po południu wszyscy udali się do 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach na 
uroczyste spotkanie z wójtem Joachi-
mem Bargielem. Podczas rozmowy 
wójt  przybliżył gościom historię i 

teraźniejszość gminy i regionu.
W środę kontynuowano naukę tań-

ca. Po południu Rada Rodziców z prze-
wodniczącą BARBARĄ WILCZEK zaprosiła 
gości na wycieczkę do Wisły Czarnej. 
- Brak śniegu uniemożliwił kulig. Za-
miast tego była przejażdżka powozami, 
ognisko z góralskim folklorem, muzyką 
i tańcem – wspomina Madeja. - Drogę 
do Wisły umilał nam grą na akorde-
onie i śpiewem pan EUGENIUSZ BYLICA.

W tym samym czasie tureckie 
uczennice w świetlicy uczyły się 
trojoka pod okiem WIESŁAWY WOLNY. 
Następnie panie JANINA KOPEL i ANNA 

KRZYCKA zabrały przesympatyczne 
dziewczynki do Bajdocji, gdzie bawi-
ły się wspólnie z uczniami szkoły.

Czwartek okazał się najważniej-
szym dniem wizyty. Jej apogeum był 
wieczorny koncert z udziałem wszyst-
kich uczestników projektu. Na galę 

przybyli mieszkańcy 
Przyszowic, liczni 
zaproszeni goście, 
radni i władze gminy. 

- Okazało się, że 
już po kilku lekcjach 

Niniejszy projekt zo-
stał zrealizowany przy 
wsparciu finansowym 

Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu 
Socrates-Comenius. Treści samego projektu 
lub materiałów nie odzwierciedlają stanowi-
ska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodo-
wej w danej sprawie, a w związku z tym ani 
Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa 
nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Kilkuset słuchaczy zebrał 
w przyszowickiej świątyni 
koncert zespołu Universe. 
Znany i ceniony pod ponad 
ćwierćwiecza zespół pojawił 
się w Przyszowicach 
w niedzielę, 7 stycznia.
Przybył na zaproszenie księdza pro-
boszcza Antoniego Wyciślika. 

Występ ściągnął do kościoła 
wielu wiernych i sympatyków Uni-
verse z okolicznych miejscowości. 

Wśród przysłuchujących się i okla-
skujących muzyków był wójt gminy 
Gierałtowice JOACHIM BARGIEL. 

- To było wspaniałe duchowe prze-
życie – nie ma wątpliwości GABRIELA 

HAJDUK z Przyszowic. Nie szczędzi 
ciepłych słów wykonawcom. - Uni-
verse to znany i uznany zespół. Może 
nas tylko cieszyć, że przybył, zagrał 
i zaśpiewał w naszych Przyszowi-
cach – dodaje z nadzieją, że nie była 
to ostatnia wizyta muzykujących 
gości w rodzimej miejscowości.

/bw/
Foto: Jarosław Hajduk

- Oprócz wielu materiałów, które 
wspólnie stworzyliśmy i które posłużą 
nam przez długie lata jako pomo-
ce dydaktyczne, to co pozostanie to 
doświadczenie, poczucie przynależ-
ności do wspólnoty europejskiej, a 
co najważniejsze przyjaźń – pod-

sumowuje przyszowickie rezultaty 
wizyty koordynator Anna Madeja.

/bw/; Foto: Archiwum szkoły
Więcej o projekcie na stronie 

www.spprzyszowice.pl 

Przez pięć styczniowych dni w Przyszowicach gościła grupa 
nauczycieli i uczniów z Irlandii Północnej, Hiszpanii i Turcji. 
Wizyta odbyła się w związku z projektem ,,Euroculture" 
w ramach programu Socrates Comenius 1. 
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