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Koncerty kolęd w gminie Gierałtowice.
W okresie świątecznym odbędą się we wszystkich 
kościołach gminy Gierałtowice koncerty kolęd,
których organizatorami są miejscowe chóry.
24 grudnia - koncert kolęd przed pasterką w ko-
ściele parafialnym w Gierałtowicach.
Na koncert zaprasza Chór Skowronek.

11 stycznia - koncert kolęd i jasełka w kościele 
w Przyszowicach. 
Na koncert zaprasza Chór Słowik.
17 stycznia - koncert kolęd w kościele w Paniów-
kach. Na koncert zaprasza Chór Cecylia.
18 stycznia - koncert kolęd w kościele w 
Chudowie. Na koncert zaprasza Chór Bel Canto.

Serdecznie zapraszamy absolwentów, nauczycieli, 
uczniów oraz wszystkich mieszkańców Gierałtowic 
do wzięcia udziału w uroczystej mszy świętej, 
która zostanie odprawiona 16 stycznia 2009 roku 
o godzinie 16.00 w kościele Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach z okazji
Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej oraz 
10-lecia Gimnazjum w Gierałtowicach.
Pozostałe uroczystości rocznicowe zaplanowano na 
ten sam dzień w budynku zajmowanym przez 
obydwie szkoły.                            .

/Organizatorzy/

  Informujemy mieszkańców gminy Gierałtowice, 
że od 1 stycznia 2009 r. ulega zmianie cena worków 
na odpady segregowane (szkło, plastik i papier). 
Cena ta wynosić będzie 2,00 zł. brutto. Miejsca, 
w których można kupić worki, pozostają bez zmian. 

W dniu 24 grudnia 2008 roku (Wigilia) Kasa 
w Urzędzie Gminy Gierałtowice będzie czynna 
w godz. od 7.00 do 12.00.

W dniu 24 grudnia 2008 roku (Wigilia)  Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach będzie nieczynne.

W dniu 31 grudnia 2008 roku (Sylwester) Kasa 
w  U r z ę d z i e  G m i n y  G i e r a ł t o w i c e  
będzie nieczynna.

Uroczystości barbórkowe w dniu 4 grudnia za-
inaugurowały msze święte w intencji górników i ich 
rodzin odprawione w kościołach gminy Gierałto-
wice. W dalszej części świątecznego dnia liczna 
rzesza górników wzięła udział w uroczystościach 
zorganizowanych na terenie swoich macierzystych 
zakładów wydobywczych. Szczególnie uroczysty 
charakter miała w tym roku Barbórka zorganizowana 
na KWK Knurów w związku z jubileuszem stulecia 
obrazu św. Barbary znajdującego się w cechowni 
knurowskiej kopalni. 
Tradycją stało się już, że w dniu 4 grudnia górników  
odwiedzają przedstawiciele władz gminy Gierałto-

wice, składając na ręce  zarządów ich kopalń kwiaty 
i życzenia. W tym roku w uroczystościach Barbór-

kowych w KWK Sośnica-Makoszowy, obecny był 

wicewójt gminy Gierałtowice Janusz Korus 
i przewodniczący Rady Gminy, Piotr Szołtysek. 

Życzenia górnikom w KWK Budryk złożył wójt 

Joachim Bargiel i przewodniczący Komisji Gór-

nictwa Rady Gminy, Eugeniusz Kurpas. Na Barbórce 

zorganizowanej przez KWK Knurów gościł 
ks. proboszcz Marian Kasperczyk. Gminę 
natomiast reprezentował wójt Joachim Bargiel oraz 

radni: Eugeniusz  Kurpas,  Alojzy Madeja  i  Artur 

Tomiczek.

Pracownia Endoskopii niepublicznego szpitala 
VITO-MED przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach
zachęca do skorzystania z bezpłatnych badań 
kolonoskopowych przeprowadzanych w ramach 
ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywa-
nia raka jelita grubego. Lekarze zalecają ich 
wykonanie osobom w wieku od 50 do 65 lat poten-
cjalnie zdrowym i nie odczuwającym żadnych 
dolegliwości.

Badania na wagę życia

Nowe ceny worków

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach w 
dniu 24 grudnia (Wigilia), będzie czynny do 
godz. 13.00.

Święta Bożego Narodzenia
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

niosą ze sobą wiele radości 

oraz refleksji dotyczących minionego okresu 

i planów na nadchodzący nowy rok.

W tych wyjątkowych dniach

pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom

gminy Gierałtowice

najserdeczniejsze życzenia.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszą wszystkim przez cały nowy rok.

Przewodniczący Rady 
Gminy Gierałtowice

 
Wójt Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel
Piotr Szołtysek



3

Sesja odbyła się  2 grudnia 2008 roku. 
Jej otwarcia dokonał i obrady prowadził prze-
wodniczący Rady Gminy, Piotr Szołtysek. 
Obradowano w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Gierałtowice. Kluczowymi punktami obrad XXVI 
sesji było rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie 
wysokości stawek podatków od nieruchomości 
i środków transportu oraz w sprawie określenia zasad 
ustalania poboru, terminu płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej. Na sesji rozpatrzono i pod-
jęto uchwały również w następujących sprawach:
- w sprawie współpracy gminy Gierałtowice z orga-
nizacjami pozarządowymi na rok 2009.
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego członkom OSP gminy Gierałtowice.
- w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

całego wachlarza dodatków oraz w sprawie szcze-
gółowego obliczania ich wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, 
nagród i innych składników wynagrodzenia.
W dalszej części trwania sesji sołtysi przedstawili 
swoje informacje dotyczące poszczególnych  
sołectw, a wójt Joachim Bargiel zdał relację ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym.
Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski 
wyczerpały program obrad XXVI sesji Rady Gminy 
Gierałtowice, po stwierdzeniu tego faktu przewodni-
czący Piotr Szołtysek dokonał zamknięcia jej obrad.

Uwaga! Wszystkie szczegółowe informacje doty-
czące wysokości stawek podatkowych, opłat i termi-
nów ich uiszczania zamieszczamy na str. 4  WIEŚCI.

Mszę świętą odprawiono w miejscowym kościele o 
godz. 14.00, a sprawował ją ks. biskup Stefan Cichy 
w asyście ks. proboszcza Antoniego Wyciślika, 
ks. Damiana Gajdzika i ks. Jana Glinki.
W nabożeństwie udział wzięli włodarze gminy Gie-
rałtowice oraz radni gminy. Szczególnie liczne było 
grono pedagogów, uczniów i absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Przyszowicach, gdyż msza sprawo-
wana była w ich intencji w związku ze szkolnymi uro-
czystościami jubileuszowymi. Obecni byli również 
przedstawiciele miejscowego Koła Kombatantów, 
Towarzystwa Miłośników Przyszowic, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, organizacji młodzieżowych oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy Przyszowic. 
Uroczystość  swoim śpiewem uświetnił Chór Słowik. 
Po nabożeństwie jego uczestnicy udali się pod 
Pomnik Powstańców Śląskich w Przyszowicach.
Na czele uformowanego przed kościołem pochodu 
kroczyła Orkiestra Dęta KWK Sośnica-Makoszowy. 
Podczas krótkiego przemarszu pomiędzy kościołem 
a pomnikiem, górniczy muzycy kierowani przez 
Henryka Mandrysza wykonali wiązankę melodii  

o charakterze patriotycznym. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości było złożenie pod pomnikiem 
wieńców oraz wiązanek kwiatów. Zapłonęły również 
znicze. 
Wśród składających kwiaty byli przedstawiciele 
duchowieństwa z ks. biskupem Stefanem Cichym na 
czele, przedstawiciele władz gminy Gierałtowice 
z wójtem Joachimem Bargielem, przewodniczącym 
Rady Gminy Piotrem Szołtyskiem i radnym Markiem 
Błaszczykiem. Na postumencie pomnika spoczął 
również wieniec z biało-czerwoną szarfą od Koła 
Kombatantów. Wieńce złożyli także przedstawiciele 
Towarzystwa Miłośników Przyszowic z prezesem 
Andrzejem Biskupem, członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej, młodzież szkolna oraz osoby prywa-
tne. Wartę przed pomnikiem trzymali strażacy OSP 
w Przyszowicach. Głównym organizatorem uroczy-
stości była Szkoła Podstawowa w Przyszowicach. 
Uroczystości niepodległościowe w Gierałtowicach 
miały miejsce w dniu 11 listopada. Pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich złożono kwiaty i zapalono 
znicze .

foto: Jerzy Miszczyk

   Turystyka Przemysłowa w Zabrzu kwitnie. 
4 grudnia br. w zabytkowej kopalni Guido udo-
stępniono dla zwiedzających kolejny poziom wy-
robisk górniczych znajdujących się 320 metrów 
pod powierzchnią ziemi. 

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedsta-
wiciele władz miasta Zabrza z prezydent 
Małgorzatą Mańką-Szulik na czele. Obecny był 
również wicemarszałek województwa śląskiego 
Zbigniew Zaborowski, dyrektor kopalni Eugeniusz 
Kentnowski oraz dyrektor sławnej na całym świecie 
kopalni soli „Wieliczka”- oby był to dobry omen dla 
zabrzańskiej perełki węglowej.
Poziom 320 to kolejny po poziomie 170 kompleks 
atrakcji turystycznych we wnętrzu zabytkowej 
kopalni. Charakter wyrobisk i warunki tam panu-
jące zbliżone są do tych w jakich pracowali górnicy 
w czasach, kiedy Guido fedrowała pełną parą. 
W kopalni można zapoznać się z wieloma zabytka-
mi techniki górniczej, ale zwiedzający mogą 
również zobaczyć pracę współczesnych ciężkich 
maszyn górniczych takich jak kombajn przodkowy 
Alpina, czy też kombajn węglowy KWB. Można też 
zajrzeć do niskiego wyrobiska zabierkowego, prze-
śledzić jak zmieniały się urządzenia transportujące 
górniczy urobek od wieku XIX, aż do czasów 
współczesnych, a wszystko to pod okiem doświad-
czonych  przewodników z górniczym stażem.  
Na poziomie 320 Guido oferuje dwie trasy tury-
styczne. Dłuższa liczy około 1320 metrów,  krótsza 
-970 m. Zobaczyć obydwie - naprawdę warto.

W środę 10 grudnia br. w Centrum Prasowym 
Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbył 
się finał IV edycji konkursu „Popularyzator 
Nauki” zorganizowanego przez serwis 
„Nauka w Polsce” PAP oraz Ministerstwo  Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.
W kategorii „Dziennikarz, redakcja, instytucja 
nienaukowa” równorzędną pierwszą nagrodę otrzy-
mał dr Tomasz Rożek ze stowarzyszenia Śląska 
Kawiarnia Naukowa. Serdecznie gratulujemy! 
Mieszkający w Gierałtowicach dziennikarz i na-
ukowiec od 10  lat zajmuje się popularyzowaniem 
nauki w mediach. Jest szefem działu Nauka i Go-
spodarka w tygodniku Gość Niedzielny, współpra-
cuje m.in. z Gazetą Wyborczą, Przekrojem, Wiedzą 
i Życiem. Występuje w radiu i telewizji. Przede 
wszystkim jest jednak postrzegany jako twórca 
i animator Śląskiej Kawiarni Naukowej. Od wrze-
śnia spotkania Kawiarni emitowane są w TVP 
Kultura i TVP Info  Katowice. Najbliższe odbędzie 
się 8 stycznia 2009 r. o godz. 18.00 w kopule Ronda 
Sztuki ( rondo im. Gen. J. Ziętka) w Katowicach. 
Szczegóły na   

.

www.kawiarnianaukowa.pl
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I rata - 16 marca, II rata - 15 maja, III rata - 15 wrzeœnia, IV rata - 16 listopada.

Ponadto Rada Gminy Gierałtowice w dniu 
2 grudnia 2008 roku podjęła następujące 
uchwały w sprawach podatkowych :
stawek podatku od środków transportowych 
nr XXVI/189/08
zwolnień w podatku leśnym nr XXVI/190/08
zwolnień w podatku od nieruchomości 
nr XXVI/191/08
określenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych obowiązujących na 
terenie Gminy Gierałtowice nr XXVI/192/08

Treść uchwał od 31.12.2008 r. dostępna będzie na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice 
www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI I 
OPŁATY LOKALNE.
Uchwały zostaną również ogłoszone przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Wszelkich informacji w sprawach podatków 
i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy 
Gierałtowice, pok.104, w godzinach 7.00-15.00 
od piątku do poniedziałku, w czwartki do 17.00. 
Informacje można również uzyskać pod numerami 
telefonów:
032-30 11 322 Kierownik Referatu
032-30 11 323 Wymiar podatków
032-30 11 324 Księgowość podatków
032-30 11 327 Kasa
 
W dniu 24 grudnia 2008 roku (Wigilia) 
Kasa w Urzędzie Gminy Gierałtowice 
będzie czynna od 7.00 do 12.00.

W dniu 31 grudnia 2008 roku (Sylwester) 
Kasa w Urzędzie Gminy Gierałtowice 
będzie nieczynna.

Uchwała reguluje dzienną stawkę opłaty targowej 
w zależności od sposobu sprzedaży towarów:
5 zł - przy sprzedaży z kosza, wiadra, ręki, wózka.
20 zł od 1 szt -przy sprzedaży ze stoiska, straganu, 
modułu ławy. 
25 zł - przy sprzedaży z samochodu osobowego, 
dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony, ciągnika, furmanki, przyczepy.
30 zł - przy sprzedaży z samochodu dostawczego 
o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony. 

Bardzo istotne jest, iż za sprzedaż dokonywaną na 
targowisku zgodnie z ustawą o podatkach 
i opłatach lokalnych regulującą zasady opłaty 
targowej, uważa się sprzedaż dokonywaną we 
wszelkich miejscach, w których prowadzony jest 
handel z wyjątkiem budynków i targowisk pod 
dachem - hal targowych.                    

Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje 
bezwzględnie z chwilą przystąpienia do 
wykonywania sprzedaży.                       

Do pobierania opłaty targowej uprawnieni 
i zobowiązania są sołtysi.                        

Unikanie obowiązku zapłaty opłaty targowej 
może spowodować pociągnięcie zobowiązanego 
do odpowiedzialności karnej skarbowej jak za 
unikanie opodatkowania.                 
W przypadku odmowy zapłaty sołtys ma prawo 
poprosić o asystę policję.                             

.

.

.

.

.
1) w podatku od nieruchomości - wynikają z uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/188/08  
z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;                                   

2) w podatku rolnym - wynikają z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r. (M.P. nr 81 poz. 
717) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 2008 r.;                           

3) w podatku leśnym - wynikają z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 22 października 2008 r. (M.P. nr 81 poz. 
718) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2008 r.                                                 

.

 .

.

Wpłat podatków można dokonywać:
- u sołtysów do dnia terminu płatności;
- w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice, czynnej od poniedziałku do piątku 

00 00 00 00w godzinach od 7  do 14  oraz w czwartki od 7  do 16 .
Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.
Podatek można również wpłacać: na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice właściwy dla wpłat 
podatkowych nr 58 8454 0001 2073 1000 1401 0044.
Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:
Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłata, na przykład:
„kod płatnika : 1234, nr obiektu : NF/11, I rata"
gdzie oznaczenia „kod płatnika" i „nr obiektu" można znaleźć na decyzji podatkowej.

W przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2009 rok zostanie ustalona na podstawie 
złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. 
Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez pracowników Urzędu 
Gminy Gierałtowice, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Akcja doręczania decyzji 
podatkowych rozpocznie się od lutego. Uprasza się o umożliwienie doręczenia decyzji. Doręczenie 
decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.        .
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Dnia 02 grudnia br. w Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Miasta Knurowa odbyło się uroczyste zakończenie 
i podsumowanie projektu pt. „Aktywni i Zmo-
tywowani”, zorganizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Gierałtowicach. Projekt był 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej. W trakcie uroczystości uczestnicy z rąk 
wiceprezes Fundacji Haliny Huczek otrzymali za-
świadczenia o ukończeniu warsztatów grupowych 
i indywidualnych konsultacji.                              
W projekcie wzięło udział 15 osób nieaktywnych 
zawodowo, mieszkańców Gminy Gierałtowice. 
Beneficjenci ostateczni uczestniczyli od pa-
ździernika do listopada w warsztatach grupowych 
oraz w indywidualnych konsultacjach z doradcą 
zawodowym. Uczestnicy pod okiem profesjona-
listy podnieśli swój poziom wiedzy na temat pisania 
cv i listu motywacyjnego. Udoskonalili swoje umie-
jętności prezentowania się podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Przede wszystkim jednak szkolenie 
pomogło przełamać bariery dotyczące kontaktów 
interpersonalnych. Uczestnicy postanowili zmienić 
swoje dotychczasowe życie.             

 .

.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: przewodniczący 
Rady Programowej Klastra 3x20, prof. dr hab. inż. 
Jan Popczyk oraz wielu samorządowców z za-
przyjaźnionych gmin (Zagórz, Kleszczów, 
Czorsztyn, Nidzica, a także gmin powiatu 
gliwickiego) oraz przedstawiciele firm z branży

energetycznej. 
W wielu ciekawych referatach oraz dyskusji prze-
wijał się temat wykorzystania potencjału polskiego 
(gminnego) rolnictwa. Tematem wiodącym była 
budowa w gminach ( m.in. w gminie Gierałtowice) 
biogazowni.

Zapraszamy wszystkich czytelników do udziału 
w konkursie związanym z otwarciem Basenu 
w Paniówkach.                       
Począwszy od tego wydania w każdym kolejnym 
numerze Wieści Gminnych będziemy zamieszczać 
aktualne zdjęcie basenu wraz z kuponem 
konkursowym. Kupony należy przesłać na adres 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach - Biuro Promocji                     
z dopiskiem Basen w Paniówkach. 
O terminie nadsyłania kuponów dowiedzą się
Państwo w wakacyjnym numerze Wieści Gminy. 
Wśród osób, które wezmą udział w konkursie 
zostaną rozlosowane nagrody.                 

.

.

Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Andrzej 
Ziębik. W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektor 
Instytutu Elektroenergetyki i Sterownia Układów 
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Gocek i prodziekan Wydziału Elektrycznego 
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa oraz wielu naukowców

i przedstawicieli przemysłu. Zgromadzeni wysłu-
chali wielu odczytów wśród których znalazł się 
referat pt. ”Racjonalizacja wytwarzania i zużycia 
energii w gminie Gierałtowice”, wygłoszony przez 
wójta gminy dr inż. Joachima Bargiela.           .

Przywrócenie do ruchu drogi do Gliwic było długo 
oczekiwane nie tylko przez mieszkańców 
Gierałtowic, ale i miejscowości leżących na południe 
od gminy - Ornontowice, Orzesze. Nowa trasa 
wyeliminowała uciążliwy objazd przez Przyszowice, 
skraca czas dojazdu do miasta i niewątpliwie 
przyniesie kierowcom oszczędności finansowe w po-
staci mniejszych wydatków na paliwo. 
Udrożnienie trasy na Bojków wiąże się z planowa-
nym zamknięciem ul. Pszczyńskiej w Gliwicach 
w związku z budową węzła drogowego  Sośnica.

W związku z zakończeniem realizacji II etapu budowy szkolnych boisk sportowych 
w Gierałtowicach oddano do użytku: boisko do siatkówki, czterotorową bieżnię i try-
buny. Cały teren boisk został ogrodzony i obsadzony zielenią.
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Pamiętając o tych wydarzeniach już 22 października 
2007 roku rozpoczęto od Święta Patrona Szkoły, 
utrzymanego w śląskim klimacie, obchody Roku 
Jubileuszowego. Kolejnym etapem obchodów było 
zorganizowanie 4 lutego 2008 roku Dnia Seniora. 
Wówczas uczniowie Jubilatki zaprezentowali swoje 
zdolności artystyczne i talenty. 29 kwietnia 2008 roku 
miał miejsce wernisaż wystawy prac artystów 
plastyków - absolwentów naszej szkoły. 
Swój dorobek twórczy zaprezentowali: Czesław 
Jałowiecki, Alicja Kozub, Katarzyna Pyka i Adam 
Sobota.                     

8 listopada 2008 r. w Szkole Podstawowej w Przy-
szowicach odbyło się podsumowanie Roku 
Jubileuszowego. Uroczystość ta była połączona 
z gminnymi obchodami Święta Niepodległości, 
a rozpoczęła ją msza święta koncelebrowana przez 
ks. biskupa Stefana Cichego - absolwenta Jubilatki - 
w asyście ks. Proboszcza Antoniego Wyciślika oraz 
księży absolwentów Damiana Gajdzika i Jana Glinki. 
Mszę uświetnili swoim śpiewem chórzyści Chóru 
Mieszanego „Słowik”, Danuta Gemander i Wojciech 
Miczka. Po nabożeństwie wszyscy udali się przy 
dźwiękach gry Orkiestry Dętej KWK „Sośnica-
Makoszowy”, w towarzystwie pocztów sztanda-
rowych, gospodyń w strojach ludowych pod pomnik 
Powstańców Śląskich, gdzie przedstawiciele władz 
gminy oraz delegacje uczniów złożyli kwiaty i za-
palili znicze. Kolejna część uroczystości odbyła się 
w murach „Jubilatki”. Przybyli na nią: sekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej minister 
Krystyna Szumilas, ks. biskup Stefan Cichy, starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach - Ewa 
Nicpan, wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, 
przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek, radni 
gminy Gierałtowice, przedstawiciele i pracownicy 
Urzędu Gminy, sołtys,  radni sołectwa, przedsta-
wiciele stowarzyszeń i organizacji działających na 
terenie Przyszowic oraz mieszkańcy Przyszowic.
Uroczystość rozpoczęto polonezem w wykonaniu 
uczniów klas piątych i szóstej. Dyrektor szkoły 
Bronisława Ogonek przywitała gości, przyjmując 
jednocześnie od nich liczne życzenia i gratulacje. 
Zostały również wręczone nauczycielom i praco-
wnikom szkoły nagrody dyrektora, a nauczycielom, 
którzy otrzymali nagrodę Śląskiego Kuratora 
Oświaty i Wójta Gminy Gierałtowice złożono 
gratulacje. Następnie publiczność dzięki prezentacji 
multimedialnej opatrzonej referatem na temat 
dziejów szkoły na tle wydarzeń historycznych miała 
okazję zapoznać się z ważnymi wydarzeniami z życia 
szkoły uwiecznionymi na starych fotografiach. 
Absolwenci z roczników 1981-1987 odegrali 
inscenizację opowiadania Zofii Kossak - Szczuckiej                      

 

.

.

pt. „Nawrócony”. W role bohaterów wcielili się 
Betina Bursy, Dorota Nimptsch, Łukasz Famula, 
Zbigniew Długaj, Rafał Legęcki, Artur Moćko, 
Wojciech Wesołowski i Krzysztof Wiszniowski. 
„Trojok” w wykonaniu uczniów klas piątych 
zakończył tę cześć występów. W drugiej części 
prowadzonej przez Ojca Jana Glinkę usłyszeliśmy 
„Wspomnienia 60-latka” przedstawione w gwarze 
śląskiej przez absolwentkę Mariolę Krzysteczko. 
O tym jak trudna jest sytuacja polskiego rolnika 
dowiedzieliśmy się z piosenki wykonanej przez 
Reginę Krzysteczko. Swoje zdolności zaprezento-

wali również uczniowie naszej szkoły. Publiczność 
wysłuchała „Mazurka” F. Chopina w wykonaniu 
Tomasza Marcola, pięknego śpiewu Anny Boniek, 
której akompaniowała jej siostra Katarzyna. 
Podsumowaniem było „Podziękowanie dla 
nauczycieli” skomponowane przez Mirosława 
Hajduka, a zagrane z towarzyszeniem synów 
Krzysztofa i Jarosława. Po akademii wszyscy mieli 
okazję podziwiać zorganizowane na terenie szkoły 
ekspozycje. Piotr Barchański wystawił serię zdjęć 
wykonanych podczas afrykańskich podróży. Cenne 
eksponaty z pracowni preparowania zwierząt 
Bogdana Kiesia cieszyły się niezwykłym 
powodzeniem. W kawiarenkach podziwiano wy-
stawy prac: Alicji Kozub, Katarzyny Pyki, Moniki 
Kowalskiej i Danuty Herzyk. Przyszowiccy rolnicy 
i piekarze prezentowali owoce swojej pracy, a kwia-
ciarki wykonane przez siebie kwiatowe kompozycje. 
Na korytarzach można było obejrzeć wystawę 
,,Historia szkoły w starej fotografii” oraz zapoznać 
s ię  z  publ ikacjami  absolwentów szkoły 
udostępnionymi przez Towarzystwo Miłośników 
Przyszowic.                   
W związku z Rokiem Jubileuszowym została wydana 
publikacja „Historia szkoły w Przyszowicah” oraz 
prezentacja multimedialna, zawierająca zdjęcia 
z różnych okresów działalności szkoły. Licznie 
zgromadzeni goście, absolwenci oraz mieszkańcy 
Przyszowic dali dowód na to, że cenią i szanują to 
miejsce, wracają do niego w swoich wspomnieniach. 
Organizatorzy obchodów Roku Jubileuszowego 
składają serdeczne podziękowania wszystkim 
nauczycielom, pracownikom obsługi za ogromne 
całoroczne zaangażowanie w prace nad Jubileuszem 
oraz absolwentom i wszystkim tym, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia 
wszystkich uroczystości.                  
Składamy również swe podziękowania darczyńcom, 
których hojność pomogła w organizacji uroczystości 
oraz zaowocowała  nowymi pomocami dydakty-
cznymi dla szkoły.                       
 

.

.

.
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Uroczysta sesja Rady Powiatu i konferencja 
„Wczoraj i dziś - 10 lat Powiatu Gliwickiego” były 
głównymi punktami obchodów jubileuszowych. 
Sesja odbyła się 13 listopada br. w siedzibie starostwa 
powiatowego. Na sesji uroczyście przyjęto sztandar 
powiatu gliwickiego. Jest to najgodniejszy znak 
symbolizujący samodzielność naszego powiatu. Wolą 
całej Rady jest, aby symbol ten towarzyszył nam we 
wszystkich naszych pracach, a słowa “Labor omnia 
vincit” (praca wszystko zwycięża) przyświecały 

wszelkim działaniom władz powiatu - tymi słowy 
zwrócił się do zebranych Tadeusz Mamok - prze-
wodniczący Rady Powiatu, składając sztandar na 
ręce pocztu sztandarowego. Ceremonię tą obser-
wowali zaproszeni na obrady goście, a byli wśród 

nich m.in. ks. biskup ordynariusz diecezji gliwickiej 
Jan Wieczorek, eurodeputowany Jan Olbrycht, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas, poseł Aleksander Chłopek, oraz 
włodarze gmin wchodzących w skład powiatu 
gliwickiego i reprezentanci miasta Gliwice.
Obecne były również delegacje powiatów partner-
skich: puckiego, Mittelsachsen z Niemiec i hrabstwa 
Denbighshire z Wielkiej Brytanii.
W dalszej części obrad sesji radni odebrali odznaki 
i legitymacje radnych powiatu gliwickiego.
Pojawienie się na sali olbrzymiego tortu, oznaczało 
zakończenie oficjalnej części obrad. Umieszczona 
przez cukierników na środku tortu cyfra 10, w tych 
okolicznościach również urosła do rangi symbolu, 
lecz jest to jedyny symbol, który tradycyjnie i uro-
czyście od dawien dawna jest zjadany, zazwyczaj 
z apetytem, zarówno przez gospodarzy uroczystości 
jak i przez gości. Tradycji zadość stało się również 

w starostwie. Po wygaśnięciu i tej mniej oficjalnej 
części spotkania większość jego uczestników 
przeniosła się do sali konferencyjnej Centrum 
Edukacyjnego im. Jana Pawła II przy gliwickiej 
katedrze. W godzinach popołudniowych odbyła się 
tam konferencja „Wczoraj i dziś - 10 lat Powiatu 
Gliwickiego”. Na jej forum wystąpili zaproszeni 
goście.  Zbigniew Pańczyk - pierwszy starosta 
gliwicki, mówił o początkach tworzenia samorządu 
powiatowego. Profesor Jerzy Buzek wystąpił z pre-

lekcją „Transformacja samorządu kluczem do 
silnego państwa w Europie”. Dr Jan Olbrycht objaśnił  
„Rolę i znaczenie powiatów w polskiej strukturze 
władzy”. Starosta gliwicki Michał Nieszporek, jak na 
gospodarza przystało zaprezentował temat doty-

czący swojego powiatu - „Powiat Gliwicki w 10 
rocznicę jego utworzenia”. Jako ostatni głos zabrał 
Marek Wójcik, doradca ministra Spraw Wewnę-
trznych i Administracji przedstawiając perspektywy 
rozwoju powiatów.
Kolejnym uroczystym punktem programu konfe-
rencji było wręczenie Certyfikatu ISO przyznanego 
Starostwu Powiatowemu w Gliwicach przez Polską 
Izbę Handlu Zagranicznego. Certyfikat na ręce 
starosty Michała Nieszporka przekazał Zbigniew 
Rak, dyrektor Oddz. Dolnośląskiego P.I.H.Z.          
Życzenia, gratulacje i kwiaty składane przez 
zaproszonych gości zakończyły oficjalną część 
konferencji. W imieniu gminy Gierałtowice, życze-
nia, gratulacje i okolicznościową tablicę przekazali 
jubilatom wójt gminy Joachim Bargiel i przewodni-
czący Rady Gminy Piotr Szołtysek.  

Foto: Jan SuchanFoto: J. Miszczyk

Foto: J. Miszczyk

  Zakończyła się kolejna edycja konkursu - 
Pożyteczne ferie 2009 ogłoszona przez Fundację 
Wspomagania Wsi. Do 1 listopada bieżącego roku 
na konkurs wpłynęło 360 wniosków, z czego 
nagrodzono 242 projekty, w tym 16 nadesłano 
z województwa śląskiego. Wśród nagrodzonych 
znalazły się także dwa projekty zgłoszone przez 
Świetlice Środowiskowe w Paniówkach i Przyszo-
wicach.                    
Projekt „Wiem, co czytam” będzie realizowany 
w Przyszowicach w terminie od 26.01.2009r. do 
06.02.2009r. w godzinach 9:00-16:00. Jego celem 
jest doskonalenie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem oraz wykorzystanie przeczytanych 
informacji w rozwiązywaniu zadań. Dotyczy to 
zarówno zadań z przedmiotów humanistycznych, 
jak i matematyki. Zajęcia będą polegały na:
-przygotowaniu przez prowadzących odpo-
wiednich tekstów,                     
-czytaniu tekstów przez uczestników zadania,
-wykorzystaniu informacji zawartych w tekstach 
w rozwiązywaniu testów uzupełniających oraz te-
stów wyboru, 

.

.

-wykorzystaniu ćwiczeń czytania ze zrozumie-
niem w rozwiązywaniu zadań tekstowych z mate-
matyki.                     
Zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny - 
praca indywidualna, na wykonanie plakatu 
promującego zajęcia pod hasłem „Wiem co 
czytam“  w technice dowolnej. Uczestnicy projektu 
wyjadą również na wycieczkę do kina. 
W czasie trwania projektu będzie prowadzona akcja 
dożywiania.                  
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju 
intelektualnego dzieci uczestniczących w zajęciach 
prowadzącego do pomyślnego zdania testu 
kompetencji, jednocześnie zapewniając aktywne, 
bezpieczne i ciekawie zorganizowane spędzenie 
czasu wolnego w okresie nadchodzących  ferii 
zimowych.                   
Celem projektu pod nazwą: „Wiedzę w ferie 
utrwalamy i egzamin na piątki zdamy” jest 
powtórzenie ,  pogłębienie  i  praktyczne  
wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu szkoły 
podstawowej w rozwiązywaniu testów kompe-
tencyjnych.                   
Projekt będzie realizowany w świetlicy 
środowiskowej w Paniówkach, w terminie od 
26.01.2009r. do 06.02.2009r. Oprócz atrakcyjnego 
zagospodarowania czasu wolnego w okresie ferii 
zimowych  oraz dożywiania dzieci, będzie polegał 
na prowadzeniu przez opiekunów zajęć przy-
gotowujących wychowanków klas 6-tych do 
egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. 
Przewidziano również wyjazdy na basen. Warsztaty 
będą miały charakter rozrywkowo-edukacyjny. 
W programie przewidziano zajęcia plastyczne, 
muzyczne, kulinarne, sportowe oraz projekcje 
ekranizacji lektur szkolnych, quizy, rozwiązywanie 
krzyżówek, zabawy wspomagające rozwój 
intelektualny. Główny nacisk kładziemy na  
ćwiczenia w rozwiązywaniu przykładowych testów 
kompetencyjnych. Projekt powstanie przy akty-
wnym udziale i zaangażowaniu dzieci szczególnie 
uzdolnionych, które będą pomagać przezwyciężyć 
problemy dzieciom słabszym, kształtując tym 
samym w sobie wrażliwość na potrzeby innych.                    
Realizacja projektu przyczyni się zarówno do 
stworzenia dzieciom warunków do odkrywania 
nowych wartości, nawiązania nowych kontaktów, 
rozwoju ich umiejętności praktycznego wykorzy-
stania zdobytej wiedzy jak i aktywniejszego udziału 
w życiu społecznym.                       

.
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28 października i 10 grudnia br. gierałtowicki Urząd 
Stanu Cywilnego miał zaszczyt podjąć kolejny już 
raz w tym roku złote i diamentowe pary - gości 
wyjątkowych, a jednocześnie tak licznych w gminie 
Gierałtowice.
Spotkania w przyszowickim pałacu (siedzibie USC) 
mają już długą tradycję i swój ustalony rytuał. 
Zaczynają się w samo południe o godz. 12.00. 

W dniu 28 października br. na sale pałacu w Przyszo-
wicach zawitali państwo Elżbieta i Józef Dolibowie 
z Gierałtowic, obchodzący w tym roku 60. rocznicę 

pożycia małżeńskiego. Diamentowi małżonkowie 
przybyli w towarzystwie złotych par, państwa: Emilii 
i Gerarda Kleczków z Przyszowic, Cecylii i Anto-
niego Justów z Przyszowic, Anny i Norberta 
Walusów z Paniówek, Krystyny i Edwarda Ka-
czmarczyków z Paniówek oraz Ireny i Henryka 
Matuszków z Przyszowic. 
10 grudnia zapisał się wyjątkowo w historii gierałto-
wickiego USC, bowiem tego dnia w jego podwojach 
na uroczystości z okazji długoletniego pożycia 
małżeńskiego gościły aż 4 diamentowe pary: Łucja 
i Augustyn Mikuszowie z Chudowa, Katarzyna 
i Roman Promni z Paniówek, Zofia i Karol 
Kisielowie z Gierałtowic, Helena i Karol Machowie 
z Przyszowic. Temu wyjątkowemu gronu jubilatów 
towarzyszyły dwie złote pary: Gertruda i Zdzisław 
Łukwińscy z Paniówek oraz Łucja i Józef 
Krawczykowie z Gierałtowic.
Zarówno na uroczystości październikowej jak i gru-
dniowej dostojnych jubilatów przywitał wójt gminy

Gierałtowice Joachim Bargiel w towarzystwie 
kierownika USC Mirosława Marcola.
W krótkim przemówieniu wójt Bargiel dał wyraz 
swojego szacunku i podziwu dla dostojnych gości, za 
ich długotrwałą miłość. Wystąpienie ubarwił cytatem 
z Krakowiaków i Górali Jana Nepomucena 
Kamińskiego: /Serce nie sługa, nie zna co to pany/ 
Nie da się okuć przemocą w kajdany/.

Wójt złożył serdeczne gratulacje wszystkim parom 
oraz życzył doczekania w zdrowiu kolejnych jubi-
leuszy. Do życzeń dołączyły się dzieci z przyszo-

wickiego przedszkola obdarowując jubilatów 
pięknymi różami oraz wiązankami okoli-
cznościowych wierszy i piosenek. Życzenia składali 
również przedstawiciele macierzystych zakładów 
pracy jubilatów: KWK Knurów, KWK Makoszowy, 
KWK Bielszowice oraz Zespołu Szkół Poligraficzno 
Mechanicznych.
Złote pary odznaczone zostały medalami za długo-
letnie pożycie małżeńskie. Medale przyznane przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył wójt 
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. 
Toasty wzniesione szampanem zapoczątkowały 
drugą odsłonę uroczystości w pałacu, która odbyła się 
w sali bankietowej USC. Teraz już jej uczestnicy 
mogli spokojnie w mniej oficjalnej atmosferze 
porozmawiać i wspominać minione lata. Stół zasta-
wiony słodyczami i regionalnymi wypiekami 
sprzyjał miłej atmosferze tej części spotkania 
z diamentowymi i złotymi małżonkami.  

Foto: Foto “Irena”

Wójt gminy Gierałtowice zaprasza 
mieszkańców w dniu 31 grudnia 
2008 roku na godz. 23.30 przed 

budynek Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach 

na powitanie 
Nowego Roku!

Dla uczestników spotkania 
przewidziano niespodzianki. 

W naszej gminie prowadzony jest regularny odbiór 
odpadów (wg. harmonogramu ustalonego dla 

każdego sołectwa) oraz odpadów segregowanych
tzn. papieru, szkła i plastiku.

Od pierwszych dni pracy w nowym roku 
w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach można 
będzie otrzymać ekologiczną torbę na zakupy.
Pobieranie ekologicznych i efektownych toreb 
- aż do wyczerpania ich zapasów. 
Szczegóły na www.gieraltowice.pl
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Na koncert przybył starosta Stonawy, a zarazem 
senator Czeskiej Republiki Andrzej Faber wraz 
z małżonką. Obecny był również Bohdan Prymus - 
prezes koła Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Stonawie. Koncert zaszczycili również swoją 
obecnością: wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, Krystyna Krzyżanowska-Łoboda dyrektor 
artystyczny Okręgu Gliwicko-Zabrskiego P Z Ch i O, 
Ryszard Buczek prezes Okręgu, Przemysław Dejne-
ka dyrektor GOK w Gierałtowicach oraz Małgorzata 
Domin - sołtys Paniówek.
W przestronnej sali restauracji Verona publiczność 
miała okazję wysłuchać: śląskich, zaolziańskich 
i czeskich pieśni ludowych w wykonaniu chóru ze 
Stonawy pod dyrekcją Marty Orszulik. 
Zespół ludowy Dziecka ze Stonawy (soliści z towa-
rzyszeniem kapeli) wykonali pieśni ludowe z reper-
tuaru przygotowanego specjalnie na konkurs 
im. Stanisława Hadyny. Opiekę artystyczną nad 
zespołem sprawowali: Wanda Gruzińska i Bronisław 
Jeleń. 

Chór Cecylia pod batutą Androniki Krawiec 
zaprezentował dwie pieśni śląskie oraz pieśni 
związane ze świętem 11 listopada: “Przybyli ułani 
pod okienko”, “Hej, hej ułani” i “Jak długo w sercu 

naszym”. Cecylii akompaniował na organach Paweł 
Widera.
Pieśń “Ojczyzna ma droga” w wykonaniu połączo-
nych chórów zakończyła listopadowy koncert 
w Veronie. Należy podkreślić, że wszystkie zespoły 
po każdym z występów otrzymały długie i gorące 
brawa. 

Organizatorzy spotkania - Chór Cecylia z Paniówek, 
pragną serdecznie podziękować właścicielom 
restauracji Verona za udostępnienie sal na koncert.  

Foto: J. Miszczyk

Foto: J. Miszczyk

W dniach od 9 do 12 grudnia w budynku Biblioteki 
Publicznej w Gierałtowicach odbyły się “Warsztaty 
Wikliniarskie”. Zajęcia praktycznego wykorzy-
stania wikliny do celów artystycznych prowadziła 
Anna Kornas z Bujakowa. Kursantki pod okiem pani 
instruktor wykonywały m.in. podstawy pod stroiki 
świąteczne, uczyły się również techniki oplatania 
wikliną przedmiotów użytkowych.
Warsztaty zorganizowała sołtys Gierałtowic Gerda 
Czapelka we współpracy z Centrum Edukacji i Wa-
runków Rozwoju z Przyszowic.

Dzięki wspaniałym paniom z Gierałtowic, 
Przyszowic, Gliwic, Rybnika i Knurowa 
tegoroczny Babski Comber okazał się imprezą, 
którą organizatorzy długo będą pamiętać. 
W grudniową niedzielę tj. 14.12.2008r. okazało się, 
że jest wiele przedstawicielek płci pięknej, które 
potrafią i doskonale śpiewać, i bawić się żartując z 
samych siebie oraz nie żałować grosza na rzecz 
szkoły. Zabawę prowadził Krzysztof Zaremba. 
Ogromnie chcieliśmy wszystkim podziękować za 
świetną zabawę i dobre serce.            
                                                     Urszula Cieślik

.

"Wstępem" do książki była przygotowana przeze mnie 
wystawa pod tym samym tytułem, przygotowana dwa 
lata temu i prezentowana w pałacu w Przyszowicach.                       
Po tej wystawie dochodziły do mnie głosy mieszkańców 
Przyszowic, że jest tam tyle informacji i chętnie poczyta-
liby na spokojnie w domu, że dobrze byłoby, gdyby uka-
zało się wydanie książkowe prezentowanej wystawy. Od 
tej pory minęły dwa lata. Informacje przedstawione na 
wystawie stanowią około 1/4 treści zawartych w książce. 
Informacje na wystawie, oparte przede wszystkim na 
zapiskach Giseli von Korn, zostały wzbogacone m.in. 
o zapiski w kalendarzach gotajskich, metrykalnych 
księgach parafialnych, opowieściach mieszkańców 
Przyszowic i innych miejscowości. W celu ich zdobycia 
byłam osobiście w bibliotece Narodowej w Berlinie,  w 
Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, a także 
"objechałam" wszystkie miejscowości związane z 
Raczkami i Kornami. Książka jest po części albumem, 
zawierającym prawie 300 zdjęć archiwalnych, 
przedstawiających członków rodu, stare zabudowania, 
plany i mapy.                    .

„Raczkowie przyszowiccy”, pod takim tytułem 
z końcem roku ukaże się nowa książka Krystyny 
Grodoń.
Oto jak autorka opowiada o genezie i historii 
powstawania książki:

22 listopada w sali sportowej klubu LKS Gierał-
towice spotkali się rolnicy z Gierałtowic na 
corocznej zabawie z okazji zakończenia sezonu 
pracy na roli. 
Zabawę otworzył wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel i sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka. 
Sala LKS wypełniona była po brzegi. Do tańca 
przygrywał biesiadnikom zespół Mirax. Bawiono 
się do późnych godzin nocnych.
Organizatorami imprezy byli: gierałtowickie Kółko 
Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich i GOK. 
Dużym zaangażowaniem w organizacji Kartoflady 
wykazała się sołtys Gerda Czapelka. Część 
funduszy na zabawę pochodziła z nagrody jaką 
zdobyło sołectwo Gierałtowice za “Korowód 
dożynkowy” podczas Gminnych Dożynek 2008 
w Gierałtowicach.

foto: GOK



Część oficjalną otworzył Prezes KR Paniówki, Piotr 
Kowol, który powitał gości oraz członków KR wraz 
z rodzinami. Imprezę zaszczycili swą obecnością ks. 
proboszcz Michał Woliński, Wójt Gminy Joachim 
Bargiel oraz Radny Powiatowy Henryk Szary. Prezes 
P. Kowol krótko przedstawił historię Kółka 
Rolniczego, następnie, z pomocą członków Zarządu 
KR, wręczył okolicznościowe dyplomy, podzię-
kowania i pamiątkowe statuetki zasłużonym dla 
rozwoju Kółka Rolniczego członkom oraz gościom. 
W szczególności słowa podziękowań skierowane 
zostały do zasłużonych seniorów w osobach Józefa 
Matuli założyciela i dwukrotnego prezesa KR, 
Gerarda Długaja długoletniego prezesa KR oraz 
Zbigniewa Romika  wieloletniego głównego księgo-
wego KR. W dłuższym wystąpieniu przełomowe 
wydarzenia w historii KR przedstawił Roman 
Włodarz .                    
KR Paniówki powstało w połowie 1958 roku, na fali 
popaździernikowej odwilży politycznej i po 

odstąpieniu od lansowanej przez dziesięciolecie 
powojenne jedynie słusznej doktryny uspołecznienia 
polskiego rolnictwa. Rząd nie tylko zezwolił na 
zakładanie kółek rolniczych - dobrowolnych 
społeczno-gospodarczych organizacji chłopskich, 
działających w celu zwiększenia i doskonalenia 
produkcji rolnej, ale także skierował środki 
finansowe z Funduszu Rozwoju Rolnictwa na 
wsparcie tej działalności. Warto przypomnieć, że 
pierwsze kółka rolnicze powstały w Wielkopolsce 
w roku 1867 w Dolsku. Rozwinęły się w okresie 
międzywojennym. Po wojnie, aż do 1957 roku, były 
zakazane.                   
W pierwszym okresie roku 1964, KR, obok 
działalności społecznej, systematycznie powiększało 
park maszynowy i rozwijało świadczenie usług 
rolniczych dla mieszkańców Paniówek i Chudowa. 
W tym okresie KR nie posiadało jeszcze własnej bazy 
a ciągniki i maszyny były przechowywane 
u członków. W 1964 roku KR otrzymało w użytko-
wanie z Państwowego Funduszu Ziemi (był to grunt 
z parcelacji przedwojennej majątku Chudów) 
ok. 1 hektarową działkę rolna położoną przy ul. 
Zabrskiej, na której zostały wybudowane standar-
dowe, w owym czasie, zabudowania garażowe z go-
towych elementów betonowych. Umożliwiło to 
dynamiczny rozwój ekonomiczny i społeczny KR. 
Obok działalności usługowej rozkwitała działalność 
Koła Gospodyń Wiejskich. Dynamiczny rozwój KR 
trwał nieprzerwanie aż do 1974 roku. W tym okresie           

.

.

.

Poprawiała się stale sytuacja ekonomiczna KR, co 
umożliwiło wygospodarowanie znacznych środków 
na własne inwestycje. Na początku lat 80-tych 
podjęto decyzję o budowie wielofunkcyjnego 
budynku garażowo-socjalnego. Budowę rozpoczęto, 
przy ogromnym zaangażowaniu czynnika 
społecznego, w 1972 roku, jednak nie było dane tego 
budynku dokończyć, bo raptownie zmieniła się 
polityka rolna w tzw. okresie gierkowskim. W 1974 
roku, praktycznie w trybie administracyjnym, KR 
zostało włączone do Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
Przyszowicach a w następnych latach do SKR 
Gliwice. Faktycznie KR zostało pozbawione 
władztwa nad własnym majątkiem, który został 
wniesiony do SKR. Bez działalności gospodarczej 
i dopływu środków finansowych powoli zamierała 
także działalność społeczna KR. Faktycznie jedynym 
aktywnym ogniwem KR w tym czasie pozostawało 
KGW. Ponownie nadzieja na odrodzenie KR w nowej 
formule pojawiła się w roku 1980, kiedy wraz z roz-

wojem ruchu solidarnościowego podjęto działania na 
rzecz tworzenia tzw. Nowych KR. Prace nad two-
rzeniem nowego statutu KR przerwał stan wojenny, 
podczas którego przez ponad rok, do wiosny 1983 
roku, KR było zawieszone. Należy podkreślić, że 
w tym czasie nie zawieszono działalności SKR. 
W 1983 roku KR przyjęło nowy statut, zgodnie 
z Ustawą o organizacjach społeczno-zawodowych 
rolników i ich rodzin. Powołano nowy zarząd, który 
podjął działania na rzecz wystąpienia z SKR Gliwice 
i odzyskania majątku. Po kilku latach starań, w 1989 
roku, KR Paniówki wystąpiło z SKR Gliwice i for-
malnie odzyskało swój majątek. Niestety, w sensie 
fizycznym nie udało się odzyskać majątku w postaci 
ciągników i maszyn, wniesionych 15 lat wcześniej do 
SKR realnie odzyskano ledwie 1 ciągnik oraz bu-
dynki. Takie były realia rozliczeń z SKR, a faktyczne 
rozliczenia protokolarne trwały jeszcze przez 2 lata. 
Na dodatek niepewny był los samej bazy KR, 
ponieważ grunt pod budynkami przeszedł z mocy 
prawa do zasobu ówczesnej Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zarząd KR podjął nie-
zwłocznie starania o uzyskanie prawa użytkowania 
wieczystego tego gruntu, co trwało prawie 2 lata 
i ostatecznie jesienią 2001 roku takie prawo uzyskał. 
Od tego momentu baza KR jest jego własnością, co 
umożliwiło uzyskiwanie dochodu z dzierżawy 
nieruchomości różnym podmiotom.            .
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   W sobotę 15 listopada w Gimnazjum nr 2 w Pa-
niówkach w ramach realizacji projektu Tradycja 
integruje pokolenia zorganizowane zostało spotkanie 
pod hasłem: Wielcy Ślązacy, w ramach którego 
uczniowie szkoły przybliżyli sylwetki  bohaterów 
ziemi śląskiej  postacie znane wszystkim z historii, 
literatury, sztuki oraz sportu. Całość urozmaicały 
liczne prezentacje uczniów, w tym występ Szkolnego 
Zespołu Wokalno  Tanecznego.                  

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym 
pan Edward Wita, który gościł w szkole także w Dniu 
Latawca, a tym razem zaprezentował swe prace  
rzeźby i drzeworyty o charakterze religijnym oraz 
opowiedział o swojej twórczości i źródłach inspiracji, 
pani Joanna Bartoszek, prezentująca stroje ludowe 
regionu śląskiego, pan Roman Włodarz i pani Monika 
Organiściok, którzy zabrali głos w rozważaniach na 
temat śląskich tradycji i związków Ślązaków z ich 
ziemią, zaś o  przywiązaniu do swojej „małej 
ojczyzny" opowiedział gość specjalny  ksiądz Marek 
Gancarczyk. Goście zostali również zaproszeni do 
zwiedzenia znajdującej się w szkole „Izby 
Regionalnej”, bogatej w autentyczne i często 
unikatowe eksponaty.                    
Uczniowie w trakcie prezentacji przypomnieli 
wartości szczególnie cenione przez mieszkańców 
naszego regionu, stanowiła więc ona  wyjątkową 
okazję do spotkania się w tak szacownym gronie 
i przypomnienia sobie tego, co w życiu każdego 
Ślązaka powinno być naprawdę istotne oraz ludzi, 
o których pamięć powinno się pielęgnować.

.

.

18 październik minął gimnazjalistom z Paniówek 
00

w inny niż zazwyczaj sposób. Już od godziny 9  cała 
społeczność gimnazjum zgromadziła się na sali 
gimnastycznej, by powitać wyjątkowych gości. 
Odwiedzili uczniów „specjaliści od latawca" - osoby, 
które mogły podzielić się z uczniami swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Uzbrojeni w wiedzę teoretyczną 
uczniowie udali się do klas, by tam,  pod czujnym 
okiem fachowców, dokończyć przygotowane 
wcześniej konstrukcje. Pogoda sprzyjała, więc około 
11 boisko szkolne wypełnił gwar uczniów, którzy 
dopingowali swoich kolegów w pierwszych lotach 
latawców. Laur zwycięstwa przypadł klasie IIIc, 
która nie kryła swojego zadowolenia i radości, choć 
wielkie szanse miał również latawiec wykonany 
przez uczniów klasy  IIb, niestety uczniowie tej klasy 
m u s i e l i  z a d o w o l i ć  s i ę  d r u g ą  p o z y c j ą .
Dzień ten pokazał uczniom tradycje w działaniu, 
taką, która wymaga nie tylko umiejętności 
technicznych, ale równie ważna okazuje się 
współpraca w grupie, komunikatywność i 
kreatywność, a to przecież tak cenione w naszej 
współczesnej rzeczywistości umiejętności.
Dokładna relacja z tego dnia na stronie internetowej 
gim2pan.xt.pl.                 .

Projekt realizowany jest w ramach programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Forum Młodzieży 
Samorządowej w Gierałtowicach. Celem projektu 
jest wzmocnienie współpracy miedzy członkami 
społeczności szkolnej i lokalnej, odtwarzanie 
wspólnych, zapomnianych obrzędów i zwyczajów  
śląskich oraz wspieranie i propagowanie lokalnej 
twórczości artystycznej. Niezaprzeczalnym atutem 
tego projektu jest również promowanie szkoły w śro-
dowisku lokalnym.                   
Właśnie w ramach projektu szkoła zorganizowała 
liczne wyjazdy do lokalnych ośrodków kultury 
regionu, które rozszerzały wiedzę ucznia na tematy 
ujęte z założeniach programowych projektu. 
Wyjątkowe znaczenie miała również prelekcja 
przygotowana przez pana Edwarda Witę, lokalnego 
artystę- rzeźbiarza, który przybliżył uczniom swoje

.

artystyczne fascynacje i warsztat artystyczny. Istotne 
znaczenie dla działalności artystycznej szkoły będzie 
miał również zakup strojów śląskich , na które środki 
finansowe przeznaczyła Rada Rodziców. Stroje te 
zapewne wzbogaca pracę zespołu wokalno- 
muzycznego, który rozpoczął działalność w gim-
nazjum.                    
Okazją na poszerzenie wiedzy o najbliższej okolicy
i regionie są również organizowane przez gimnazjum 
spotkania i imprezy tematyczne. Poznaliśmy już 
obrzędowość Śląska obchodząc Dzień Latawca, 
wiele cennych informacji dostarczyła wieczornica 
poświecona Wielkim Ślązakom.             
Przed nami 18 grudzień i wieńcząca projekt 
uroczystość, na której honorowymi gośćmi będą 
Seniorzy, Babcie i Dziadkowie gimnazjalistów.
Mamy nadzieję, że będzie to wyjątkowy wieczór 
z tradycja w tle, na który serdecznie zapraszamy.

 .

 .

Zajęcia takie trwają w gierałtowickim gimnazjum 
od października. Prowadzi je niezwykle miła 
i sympatyczna pani Monika Brdak. Tańce są 
prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Najpierw 
rozciąganie, proste kroki, ćwiczenia bez muzyki 
a potem ciężka praca nad układem. Na pierwszych 
warsztatach było ponad 40 osób, niektórzy już 
„odpadli", choć pewnie zwykle tak bywa. 
Młodzież, która była na trzech spotkaniach zna już 
układy z hip-hopu, dance-hallu i old schoolu. Może 
okazać się, że nasze wysiłki zostaną docenione 
i wystąpimy na Babskim Combrze, który ma mieć 
miejsce 14 grudnia. Wszystkich bardzo serdecznie 
zapraszamy i gwarantujemy, że jeśli ktoś lubi 
tańczyć to na pewno spodobają się mu te zajęcia.

Magdalena Fira, 
Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Organizatorzy:
Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, 
Wójt Gminy Gierałtowice.            

Celem Konkursu jest ukazanie i utrwalenie piękna 
charakterystycznej dla Śląska drewnianej archite-
ktury sakralnej. Drewniane kościółki są ogromnym 
bogactwem naszego regionu i atrakcją turystyczną, 
świadczą o wierze i kulturze naszych przodków. 
Niech konkurs sprawi, że „drewniane perły” zo-
staną na nowo odkryte.
              
1. Przedmiotem prac fotograficznych mogą być całe 
obiekty sakralne, ich wnętrza i ciekawe detale.
2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców Gminy Gierałtowice.
3. W konkursie wezmą udział fotografie kolorowe 
lub czarno-białe formatu nie mniejszego niż 15x21 
cm i nie większego niż 21x30 cm.           
4. Każde zdjęcie powinno zawierać opis:
- miejsce (np. kościół p.w. ………………. 
w  … … …  g m i n a  … … …  p o w i a t  . . . )
- imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania 
i telefon kontaktowy.              
5. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 
września 2009 roku na adres członków zarządu 
Koła Związku Górnośląskiego: 
-Janina Rożek 
44-186 Gierałtowice, ul. K. Miarki 85.          
- Halina Jeglorz 
44-186 Gierałtowice,  ul. Ks. Wł. Roboty62. 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

6. Każdy z autorów może nadesłać do 5 zdjęć.
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez 
organizatorów.                
8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wer-
dykcie jury.                  
9. Najlepsze prace będą nagrodzone.
         
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
18 października 2009 roku.           
Przewidywana jest wystawa pokonkursowa.              

Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu 
i zgodę na ewentualne wykorzystanie zdjęć dla 
innych form działalności organizatorów.      

.
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perły Śląskiej 
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                                                                                                                (Robert Escarpit)

    28 września br. czekoladowym akcentem 
zakończono sezon XIII spotkań na zamku 
w Chudowie. Jednak myli się ten, kto uważa, 
że wraz z końcem oficjalnych spotkań życie na 
zamku zamiera.

    Jeszcze w październiku rzesza zwiedzających 
odwiedziła zamkową wieżę w towarzystwie 
przewodników-wolontariuszy stowarzyszonych 
w Castellum, którzy od kwietnia do października 
służą swoją wiedzą i pomocą wszystkim przybywa-
jącym na chudowskie zamczysko.Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zamku w Chudowie Castellum działa od 
2004 roku. Ściśle współpracuje z Fundacją Zamek 
Chudów, podejmując przedsięwzięcia służące pro-
mocji chudowskiego zabytku. Najbardziej wyrazi-
stą formą aktywności Stowarzyszenia jest pomoc 
Fundacji w oprowadzaniu zwiedzających po zamku. 
Katarzyna Uniowska jest w Castellum od 2 lat, od 
zeszłego roku pełni także funkcję prezesa 
Stowarzyszenia. Angażuje się we wszystkie orga-
nizowane akcje, szczególnie bliskie jej sercu jest 
oprowadzanie po chudowskim zamku. Dla mnie to 
przede wszystkim szkoła odpowiedzialności i cier-
pliwości. Oprowadzanie daje ogromną satysfakcję, 
bo wiem, że robię to co lubię, że to coś pożytecznego, 
że robię to dla innych, a oni to doceniają. 
Oprowadzanie to okazja bycia nie tylko bliżej 
chudowskiego zamku, ale przede wszystkim bliżej 
ludzi, którzy również pasjonują się historią, 
doceniają wartość dziedzictwa, szukają wokół 
siebie ciekawych miejsc, które warto odwiedzać 
i warto pamiętać.
W zakończonym sezonie Castellum zajęło się także 
organizacją występów teatralnych (przy współ-
pracy z kółkiem teatralnym ze szkoły podstawowej 
w Chudowie) i przygotowaniem Nocy Muzeów na 
zamku w Chudowie. Zwiedzanie budowli przy 
świetle świec, w niepowtarzalnym klimacie 
półmroku, cieszyło się ogromnym zainteresowa-
niem. Podobnie zresztą jak obrządek słowiańskich 
zaślubin, zaprezentowany przez grupę Białe kruki 
z Rudy Śląskiej.
Jedna z osób powiedziała nam, iż bardzo się cieszy,
że przyszła, ponieważ wieża zamkowa oświetlona 
świecami robi niezapomniane wrażenie. Atmosfera 
nocą jest wręcz niesamowita i na pewno warto 
wykorzystać Noc Muzeów i przybyć do Chudowa by 
poczuć to samemu. W przyszłym roku postaramy się 
o jeszcze więcej atrakcji..., a może nawet pojawi się 
zamkowy duch. - opowiada Katarzyna Szafranek, 
która aktywnie działa w Stowarzyszeniu już drugi 
sezon. Można nazwać ją prawą ręką prezesa, z pasją 
oprowadza również po chudowskim zamku.
Działalność w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zamku 
w Chudowie Castellum daje możliwość zaanga-
żowania się we wszystko co dzieje się wokół 
zamku. Stowarzyszenie współpracuje również 
Z Drużyną Białe kruki i z Bractwem Puszczy 
Pszczyńskiej. Stwarza okazję do bliższych spotkań 
z archeologią. Przede wszystkim jednak Castellum 
to miejsce spotkań nieprzeciętnych ludzi, którzy 
historię i pamięć chcą czynić wiecznie żywymi 
i którzy chcą działać! 

                                                  Justyna Witkowska
        Członek Castellum i wolontariusz-przewodnik.

Stale poszukujemy nowych członków, którzy 
chcieliby zasilić szeregi Castellum lub 
współpracować ze stowarzyszeniem. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy 
z prezesem stowarzyszenia Katarzyną Uniowską
(k_uniowska@wp.pl). Zapraszamy również na 
forum internetowe poświęcone zamkowi 
w Chudowie (www.mojeforum.net/chudow). 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest samorządową instytucją kultury, która od lat 
służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, 
informacyjnych. Popularyzuje literaturę i organizuje życie kulturalno-oświatowe. 

Ryszard Kapuściński kiedyś powiedział: „…są dwa typy czytelnika: czytelnik literatury masowej - 
przedłużenia serialu telewizyjnego, który jak nie może z przyczyn technicznych oglądać serialu, sięga po 
książkę - i czytelnik wysmakowany, wdzięczny, którego bawi refleksja nad światem”.                                                    .

Dla nas każdy czytelnik  jest ważny. Ten, który sięga po książkę z tzw. „górnej półki” i ten, który czyta literaturę 
popularną.                                             
Spośród szerokiej rzeszy użytkowników naszych bibliotek na terenie gminy Gierałtowice postanowiliśmy 
wyłonić najwierniejszych miłośników książek, dla których czytanie zawsze było trendy. W nowym cyklu             
pt. „Z kartoteki biblioteki” za pomocą wywiadu na łamach dwumiesięcznika „Wieści” ukażemy sylwetki 
niektórych mieszkańców, którzy tworzyli i tworzą historię czytelnictwa w naszej gminie.                       

.

 .

Pierwszym naszym goście jest najstarsza i naj-
wierniejsza nasza czytelniczka pani Marta 
Lukoszek.
Na podstawie rozmowy z  Martą Lukoszek potwier-
dza się lansowana przez bibliotekę teza, że czytanie 
przynosi radość i dostarcza wielu pozytywnych 
emocji.
L.P.  Uświadomiliśmy sobie, że znajomość Pani 
z naszą biblioteką trwa już długie lata, a nasza 
wiedza o Pani ma znaczne braki. Proszę się 
przedstawić.
M.L. Nazywam się Marta Lukoszek. Urodziłam 
się w 1919 roku w Gierałtowicach .
L.P.  Proszę zdradzić kilka tajemnic osobistych: 
o rodzinie, o swoich zainteresowaniach.
M.L.  Z Gierałtowicami jestem związana od uro-
dzenia. Urodziłam 4 córki i 2 synów. 2 córki mie-
szkają też w Gierałtowicach, a pozostałe w Knu-
rowie, Czuchowie, Szczygłowicach. Miałam 
zawsze dwie pasje: ogród i robótki ręczne. Całą ro-
dzinę raczyłam prezentami przez siebie zrobionymi. 
L.P.  Znamy Pani ogromne przywiązanie do 
książki. Skąd się to wzięło ?
M.L.  Już od lat szkolnych byłam miłośniczką 
książek. Najpierw wypożyczałam je w szkole, 
a później w bibliotece publicznej. Czasem myślę, 
że przeczytałam już wszystkie książki z naszej 
biblioteki.

L.P.  Bardzo cenimy sobie, że jest Pani od lat 
gościem naszej książnicy. Proszę przybliżyć czy-
telnikom swoją opinię o naszej placówce. 
M.L. W naszej bibliotece jest duży wybór książek 
o różnej tematyce, lecz myślę, że nie zaszkodzi, by 
było ich jeszcze więcej. Jedynym mankamentem 
jest zbyt mały lokal. Przydałby się stolik, przy 
którym można byłoby usiąść i móc przeglądać wy-
brane książki i prasę. Pracownicy służą fachową 
pomocą i są bardzo mili.
L.P.  Serdecznie dziękujemy. Życzymy Pani wiele 
zdrowia i samych radosnych dni.

Marta Lukoszek

8 listopada br. w murach gościnnej Szkoły Podsta-
wowej im. Witolda Budryka w Chudowie odbył się 
finał Konkursu o Puchar Prezesa Okręgu Rybnickie-
go PZChiO im. Reinholda Tronta. Gospodarzem 
spotkania był Chór Bel Canto z Chudowa, ubiegło-
roczny zwycięzca konkursu. 
G o ś ć m i  
h o n o r o w y m i  
konkursu byli: 
Joachim Bargiel - 
w ó j t  g m i n y  
G i e r a ł t o w i c e ,  
P r z e m y s ł a w  
D e j n e k a -  
dyrektor GOK, 
K a z i m i e r z  
Bednorz - prezes 
O k r ę g u  
R y b n i c k i e g o  
PZChiO, Tadeusz 
C z e c h  -  
w i c e p r e z e s  
Okręgu Rybnickiego oraz znakomity dyrygent Jerzy 
Pogocki.  
Zgodnie z formułą konkursu występujące w nim 
zespoły dokonały muzycznej prezentacji w krótkich 
minikoncertach. Po występach nastąpiło przedsta-

wienie punktacji, która była podsumowaniem ich 
całorocznej działalności.
243 punkty to wynik, który zapewnił 1. miejsce 
i Puchar chórowi Bel Canto z Gaszowic. Chór Mic-
kiewicz z Niedobczyc zajął 2. miejsce otrzymując 
158 punktów. Chór Seraf z Rybnika uzyskując 147 

pkt. uplasował się 
na 3. pozycji.
Dalsze miejsca 
w  k o l e j n o ś c i  
z a j ę ł y  c h ó r y :  
Cecylia z Ry-
dułtów, Bel Canto 
z  C h u d o w a ,  
S k o w r o n e k  
z  Giera ł towic  
Concerto z Bogu-
szowic i  Sło-
wiczek z  Po-
pielowa.
Organizatorami 
t e g o r o c z n e g o  

finału byli: Chór Bel Canto z Chudowa, Urząd 
Gminy w Gierałtowicach, GOK w Gierałtowicach 
oraz Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka 
w Chudowie.
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Wszyscy znacie i wielu z Was chętnie słucha 
naszego chóru SKOWRONEK. Bez jego udziału 
wiele uroczystości kościelnych i gminnych nie 
miałoby tak pięknej oprawy. Chór SKOWRONEK 
to piękna tradycja, którą należy pielęgnować i 
kontynuować, dlatego zwracamy się z gorącym 
apelem do wszystkich mieszkańców, aby zasilić 
jego szeregi. Nie zamykajcie się w czterech 
ścianach swoich domów. Warto czasem z nich 
wyjść, choćby właśnie na próbę chóru, aby 
otworzyć się na ludzi i piękny śpiew. Praca w chórze 
to nie tylko próby i występy, to sposób na życie. 
Życie bogatsze duchowo, bo robimy coś nie tylko 
dla siebie i mamy z tego wiele satysfakcji. 
Zapraszamy do chóru całe rodziny, po to by pokazać 
młodszemu pokoleniu, że muzyka może być żywa 
i pochodzić nie tylko z Mp3. 
Wysiłek włożony w przygotowanie koncertów 
zwraca się wielokrotnie w postaci uznania 
słuchaczy wrażliwych na piękno muzyki chóralnej. 
Poza tym nasze próby, wyjazdy na koncerty i wa-
rsztaty śpiewacze nie są nudne. Przekonajcie się 
sami. Serdecznie zapraszamy. W przyszłym roku 
chór „SKOWRONEK" będzie obchodził Jubileusz 
95-lecia swojego istnienia. Niewiele chórów może 
poszczycić się tak piękną tradycją i przynależnością 
do elitarnego grona Konfraterni Najstarszych 
Chórów w Polsce. Chór SKOWRONEK przetrwał 
trudne lata wojenne, a w jego szeregach śpiewa już 
kilka pokoleń mieszkańców Gierałtowic. 
Nie pozwólmy więc, aby ta piękna tradycja zniknęła 
z naszego życia kulturalnego. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie osoby kochające śpiew do 
zasilenia szeregów chóru. Próby odbywają się 
w każdy wtorek i czwartek o godzinie 19°°. 
Serdecznie zapraszamy całe rodziny. Szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie internetowej 
Gminy Gierałtowice.       www.gieraltowice.pl

Prezes:
Tadeusz Czech
ul. Kopernika 10
44-186 Gierałtowice
tel. 235 31 51

Adres sekretariatu:
Elżbieta Bismor
ul. Korfantego 4
44-186 Gierałtowice
tel. 235 35 07

Muzealną Oberżę pod Świętym Jerzym zlokalizo-
wano w budynku wiernie odtworzonym na pod-
stawie XIX wiecznych fotografii oraz wykopalisk 
archeologicznych prowadzonych w Chudowie 
w latach 2003-2004. Wszystkie elementy wyposa-
żenia wnętrza są pieczołowicie dobrane przez 
historyków i archeologów. W bryle obiektu starano 
się dobrać detale, których istnienie potwierdziły 
wykopaliska archeologiczne bądź dokumentacja 
historyczna.
Uroczyste otwarcie tego unikatowego obiektu od-
było 10 grudnia br. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: wicewojewoda śląski Stanisław 
Dąbrowa, starosta gliwicki Michał Nieszporek, 
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. 
Prezes Fundacji Zamek Chudów Przemysław 
Nocuń i związany z nią od samego początku poseł 
Andrzej Sośnierz, za doprowadzenie inwestycji do 
tak efektownego finału, zebrali od zgromadzonych 
gości serdeczne gratulacje. 

Z inicjatywy Fundacji ,,Zamek Chudów”została 
otwarta w Chudowie pierwsza wPolsce oberża 
muzealna - ,,Oberża pod Świętym Jerzym”.

Foto: arch. Fundacji Zamek Chudów

Głównym celem jest wzmacnianie współpracy po-
koleniowej poprzez poznanie śląskiej tradycji i hi-
storię naszych okolic. Ponadto jest alternatywą na 
spędzanie w sposób atrakcyjny wolnego czasu, po-
przez udział w różnych spotkaniach, wycieczkach  
i imprezach środowiskowych. W ramach projektu 
nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do 
Pszczyny i Koszęcina (siedziba zespołu Śląsk)  oraz 
do „Izby łod Starki”.                         
Zorganizowano: Akademię w gwarze śląskiej z oka-
zji „Dnia nauczyciela”, kiszenie kapusty,
Szkolny Konkurs gwary i piosenki Śląskiej.        
Nasi uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli 
w warsztatach i rejonowym konkursie gwary śląskiej 
„Jo wom godom” oraz w warsztatach muzycznych 
i rejonowym  konkursie piosenki śląskiej „Karlik”.

 .

.

Kiszenie kapusty

W konkursie przyznano równorzędne pierwsze 
miejsca: absolwentkom Szkoły Podstawowej 
w Gierałtowicach: Teresie Litwin i Renacie Gizdol 
oraz absolwentkom Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach, Sylwii Słaboń i Paulinie Kowalskiej.

Prace oceniało Jury w składzie: Gabriela Więcko, 
Aleksandra Piekara, Małgorzata Socha.            
Laureatom serdecznie gratulujemy i  zapraszamy na 
uroczystości jubileuszowe, które zaplanowano na 
16 stycznia 2009 roku.                          

.

.

Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które 
aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i ini-
cjatywy  młodych ludzi. 
Przewodniczącym Komitetu Honorowego 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce 
jest Waldemar Pawlak, wicepremier RP i Minister 
Gospodarki. Zaproszenie do udziału w pracach 
Komitetu Honorowego przyjęła  Katarzyna Hall, 
Minister Edukacji Narodowej, a także znani 
politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji 
propagujących wiedzę ekonomiczną, redaktorzy 
naczelni mediów.                  
W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przed-
siębiorczości zaprosiło uczniów, nauczycieli 
i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta 
firma”. Dla przedsiębiorstw była to wspaniała okazja 
do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów 
w środowisku lokalnym. Szkoła zaś otrzymała 
możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej 
o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do 
wejścia na rynek pracy. W projekcie tym 
uczestniczyli również uczniowie naszej Gminy:  
Gimnazjum nr 2 w Paniówkach oraz Szkoła 
Podstawowa im. W. Budryka w Chudowie. 
Koordynatorem projektu w tych szkołach była 
Krystyna Krzysteczko.  
Około 65 uczniów Gimnazjum  zapoznało się ze 
specyfiką pracy takich zakładów jak: LOMA 
Polska zakład obróbki precyzyjnej metali, 
Restauracja „Verona",  Urząd Gminy 
Gierałtowice oraz „I.B.K. Serwis" B. Karcz. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej byli gośćmi 
Fundacji Zamek Chudów oraz Ośrodka Zdrowia  
w Chudowie.                               

.

 .

W trakcie wycieczki uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z zadaniami danego przedsiębiorstwa 
i ze specyfiką wykonywanych tam zawodów, co 
umożliwi im planowanie swojej przyszłości 
zawodowej. Uczniowie otrzymali możliwość we-
ryfikacji swoich wyobrażeń o funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa lub instytucji oraz na zebranie 
informacji o jego roli w środowisku lokalnym. 
Wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę 
pragniemy w sposób szczególny podziękować za 
profesjonalne i fachowo przygotowane  szkolenie, 
ciekawy i bogaty program oraz serdeczną atmosferę.
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Reprezentacja 
Polski
na mistrzostwach 
w Calpe.
W górnym rzędzie 
pierwszy od lewej-
Michał Szczecina.
W dolnym rzędzie-
trzeci od prawej-
Paweł Golik. 

    Przepięknie położony nadmorski kurort Calpe 
na hiszpańskim wybrzeżu Costa Blanca w dniach od 
20 do 31 października br. był areną zmagań naj-
lepszych skacistów świata. W gronie 544 startujących 
na mistrzostwach zawodników znalazło się 96 graczy 
z Polski, a wśród nich 3 skacistów z klubu LKS 
Jedność 32 Przyszowice: Paweł Golik, Michał Szcze-
cina i Ryszard Bryła. 
Głównymi konkurencjami zawodów były turnieje 
o tytuł indywidualnego oraz drużynowego 
mistrza świata w skacie. W turnieju 
drużynowym zaszczytu reprezentowania 
b a r w  n a r o d o w y c h  d o s t ą p i l i  
przyszowiczanie: Paweł Golik i Michał 
Szczecina. Reprezentacja Polski 
w składzie: R. Feit, A. Konowalski, 
K. Kołodziejczyk, A. Kołodziejczyk, 
P. Golik,  M. Szczecina,  J. Gryszczyk, 
J. Myrczik, G. Zaic, E. Kokot, T. Szymała,
 A. Widawski i Z. Kosiec, rozegrała wiele świetnych 
spotkań. Efektem doskonałej  gry Polaków było 
zajęcie III miejsca w klasyfikacji końcowej 
mistrzostw. Turniej wygrali Kanadyjczycy, medal 
srebrny zdobyli faworyzowani w tych zawodach 
Niemcy. 
Brązowy medal jest olbrzymim sukcesem naszej 
reprezentacji narodowej, a świadomość, że do jego 
zdobycia przyczynili się również gracze z Przyszo-
wic cieszy podwójnie.                          
Bezsprzecznie jednak najwięcej chwały polskiemu 
skatowi przyniósł występ Adama Kołodziejczyka. 
Startując w turnieju indywidualnym zawodnik klubu

 .

OSP SKAT Lędziny awansował do finałowej sze-
snastki, a to co pokazał w finale wzbudziło podziw 
i uznanie najlepszych skaciarzy globu. To było 
niespodziewane, jak grom z jasnego nieba - wynik 
Polaka oczywiście. Adam Kołodziejczyk zdobył 
złoty medal! I tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. 
Przy okazji przełamał hegemonię Niemców, bowiem 
po raz pierwszy w historii mistrzostw tytuł zdobył  
zawodnik nie reprezentujący barwy Niemiec. 

W blasku indywidualnego złota i drużynowy 
brąz wydaje się mocniej brązowy i świeci 

znacznie jaśniej, a zestawienie tych 
kolorów dowodzi siły polskiego skata 
i lokalnego również - tego z Przyszowic, 
ma się rozumieć. 

K l a s y f i k a c j a  
końcowa turnieju 
drużynowego. Osiem 
pierwszych zespołów.

W turnieju indywidu-
alnym zawodnicy Je-
dności 32 Przyszowi-
ce zostali sklasyfiko-
wani na następująch 
pozycjach: 76. P. Go-
lik, 235. M. Szczeci-
na, 237. R. Bryła.

Zawodnikom reprezentującym na 
mistrzostwach w Hiszpanii klub z Przy-

szowic, a zarazem gminę Gierałtowice, re-
dakcja WIEŚCI gratuluje rewelacyjnych wyni-

ków sportowych  oraz zdobyczy medalowych.

Kanada

Niemcy

Polska

Austria

Belgia

Francja

Australia

Dania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

49.559

49.219

48.037

46.012

43.662

42.364

42.065

41.558

m.   reprezentacja     punkty

Hodowcy gołębi z rejonu Sośnicowice podsumowali 
miniony sezon lotów.                                 
Spotkanie z tej okazji zorganizowane zostało 20 
listopada w Ostropie. Rejon Sośnicowice Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych skupia 400 
hodowców z oddziałów Sośnicowice, Rudziniec, 
Przyszowice, Gliwice i Zabrze. Najlepsi z nich 
odebrali puchary, wręczone przez starostę 
gliwickiego Michała Nieszporka. Doskonałych 
wyników gratulował hodowcom także członek 
Zarządu Powiatu Gliwickiego Marcin Stronczek. 
W kategorii gołębi dorosłych mistrzem został Harald 
Grimme z oddziału Rudziniec. Tytuł I wicemistrza 
przypadł duetowi Bolesław i Kamil Kaiser z oddziału 
Przyszowice, a II wicemistrza - Janowi Marksowi 
z oddziału Rudziniec. W lotach gołębi młodych

.
mistrzem został duet Czenczek-Warzoła z Zabrza, 
I wicemistrzem - B. i W. Kaiser, a II wicemistrzem -
K. i B. Kaiser.                                                               
Warto dodać, że hodowca Harald Grimme zajął 
3 miejsce w Generalnych Mistrzostwach Polski 
w lotach gołębi dorosłych, w których brało udział 
40 tys. hodowców.                                         
Puchar Starosty odebrał Norbert Jurczyk z Rachowic 
- jego gołąb jako pierwszy z terenu powiatu 
gliwickiego pokonał trasę lotu z Brukseli. Puchar 
Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego 
Tadeusza Mamoka otrzymał Marcin Tim z Widowa - 
gołąb z jego hodowli jako pierwszy z powiatu przebył 
dystans lotu z Ostendy.

.

.

/Serwis inf. powiatu gliwickiego/

13 grudnia w hali sportowej LKS 35 Gierałtowice 
odbył się turniej skata sportowego o tytuł Mistrza 
Gminy Gierałtowice. Zawody rozgrywane były 
w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Turniej 
indywidualny miał formułę otwartą, tzn. mogli brać 
w nim udział zawodnicy spoza terenu gminy. 
W ceremonii otwarcia mistrzostw uczestniczył 
Przemysław Dejneka - dyrektor GOK w Gierałto-
wicach. Do rywalizacji przystąpiło ponad 70 za-
wodników. W wyniku długich i zaciętych zmagań 
w godzinach wieczornych wyłoniono zwycięzców.        
Indywidualnym Mistrzem Gminy Gierałtowice 
2008 został Krzysztof Noga z Łazisk. Drugie 
miejsce zajął Emil Piszczelok z Przyszowic, 
a trzecie Henryk Sikora z Zabrza. Z reprezen-
tantów gminy Gierałtowice na czołowych 
miejscach znaleźli się jeszcze: Leon Spyra z Pa-
niówek i Jan Krzysteczko z Przyszowic, zajmując 
odpowiednio 5. i 6. lokaty.
W konkurencj i  drużynowej  zwyciężyły 
Przyszowice przed Paniówkami i Gierałtowicami.  

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatorów: UG Gierałto-
wice i GOK w Gierałtowicach. Puchary i nagrody 
wręczał wójt gminy Gierałtowice, Joachim Bargiel.

8 listopada br. hodowcy gołębi pocztowych 
z Chudowa świętowali sześćdziesiątą rocznicę 
założenia swojej sekcji. 
Benedykt Mikusz, prezes sekcji Chudów - 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych, otwierając zorganizowane na tę okoliczność 
uroczyste spotkanie, poprosił zgromadzonych 
o uczczenie minutą ciszy pamięci hodowców tragi-
cznie zmarłych w dniu 28 stycznia 2006 r. w czasie 
pamiętnej katastrofy budowlanej na Ogólnopol-
skiej Wystawie Gołębi Pocztowych w Chorzowie.
Po tej głęboko refleksyjnej minucie przywitał 
przybyłych na jubileusz gości: ks. dziekana Janusza 
Kwapiszewskiego, wójta gminy Gierałtowice 
Joachima Bargiela, dyrektora GOK Przemysława 
Dejnekę, prezesa oddz. Przyszowice Joachima 
Makselona, prezesa ds. lotowych Jana Wiechoczka, 
skarbnika Czesława Łukwińskiego, prezesów 
sekcji: Paniówki- Eryka Woźnicę, Makoszowy- 
Stefana Piechę, komendanta OSP Chudów 
Antoniego Żymełkę, animatorki miejscowego 
życia kulturalnego Jadwigę Zarembę i Monikę 
Organiściok oraz wszystkich członków sekcji 
Chudów wraz z małżonkami.
Po ceremonii powitania prezes Mikusz przybliżył  
zgromadzonym historię chudowskiej sekcji gołębi 
pocztowych. Opowiadał o jej trudnych pionierskich  
początkach w powojennej rzeczywistości. 
Z dumą podkreślał osiągnięcia, wspominając 
Henryka Sznajdera- członka sekcji Chudów, który 
jako sędzia dyplomowany oceniał gołębie na 
wystawach krajowych i Olimpiadach. Przypom-
niał, że z Chudowa wywodził się najlepszy swego 
czasu gołąb pocztowy w Polsce, a członek rodzimej 
sekcji zdobył tytuł Mistrza Polski.
Kończąc swoje wystąpienie, prezes Mikusz życzył 
wszystkim miłego wieczoru i owocnej dyskusji, 
a zebrani postarali się aby tak rzeczywiście było.   
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Start z Przyszowic w Pucharze Polski 2008 zapisa się złotym zgłoskami w historii nie tylko 

Makselon w Jastrzębiu zagrali rewelacyjnie i skutecznie - zajmując w końcowej klasyfikacji Pucharu 2. miejsce.  

Zawody odbyły się w dniach 11-12 października br. w hali 
sportowej klubu GKS Jastrzębie w Jastrzębiu Zdroju. Turniej 
zgromadził ponad 100 drużyn - głównie z terenów Górnego 
Śląska i Śląska opolskiego, gdzie skat sportowy jest najbardziej 
popularny. W tym doborowym towarzystwie świetnie 
poczynali sobie gracze z Przyszowic, którzy przez cały czas  

trwania zawodów znajdowali się w ścisłej czołówce. 
Walka o prymat w kraju trwała do ostatniej serii. 15 pkt. 
zabrakło drużynie Jedności Przyszowice do zajęcia 1. miejsca, 
tylko tyle i aż tyle - podkreśla prezes sekcji skata sportowego, 
Tadeusz Żogała.                          .

Leonhard Wotzka 
Franciszek Komek
Leonard Cebula
Otmar Margos

Krzysztof Pilny
Janusz Papkala
Tadeusz Żogała
Jerzy Makselon

Andrzej Kukułka
Piotr Olszak
Piotr Kurzaczek
Grzegorz Szyszka

7809
6829
6336
5075
26049

7093
6433
6301
6207
26034

7093
6795
6429
5542
25859

65
65
54
55
239

73
68
56
55
252

65
69
71
56
261

3
9
4
11
27

11
12
7
5

35

5
11
14
9

39
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Na gierałtowickiej ściance w konkurencji na czas i na trudność 
rywalizowali poza gospodarzami wspinacze z Ornontowic, 
Katowic, Jaworzna, Jastrzębia Zdroju, Zabrza, Zakopanego, 
Lublina, Krakowa, Knurowa, Łodzi, Rybnika, Pawłowic, 

Warszawy, Brzeszcz i Orzesza. W zaciętej walce często do łez, 
młodym wspinaczom dopingowali licznie zgromadzeni kibice, 
w tym : rodzice, trenerzy, koledzy, dyrekcja szkoły i wójt gminy 
Gierałtowice. 
Na uwagę zasługują wyniki szczególnie czwórki zawodników, 
którzy w przyszłości zapewne wzmocnią Reprezentację Polski na 
arenach międzynarodowych. 
I tak w kat. Szk. Podstawowe bezkonkurencyjny okazał się 
reprezentant ŁKW Łódz Damian Mazurek, który pokonał rywali 
w czasówce i na trudność . Natomiast zawodniczka CWF Kraków 
Ida Kupś wygrała trudność i zajęła II miejsce w czasówkach. 
Identycznego wyczynu dokonali w kat. Szk . Gimnazjalne  repre-
zentantka UKS Brzeszcze Małgorzata Szymańska i reprezentant 
UKS „W SKALE” Gierałtowice Jacek Czech , którzy dodatkowo

 zdobyli laur Najlepszego Zawodnika Mistrzostw Śląska 2008. 
Organizatorami i sponsorami imprezy byli: Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego , Urząd Gminy Gierałtowice , Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 
Gierałtowicach , Szkoła Wspinaczkowa Haliny i Jacka Czechów  
„W SKALE”,UKS „W SKALE “ przy Szkole Podstawowej 
w Gierałtowicach, CLIMB ON, HiMOUNTAIN, LANEX, 
LHOTSE, MILO, UNI-SPORT, MAMMUT,  LOWA , OSPREY.
Autorem dróg i szefem zawodów był Jacek Czech - Szkoła 
Wspinaczkowa „W SKALE”.
Wszystkim wolontariuszom z KW Gliwice, KW Jastrzębie - 
Zdrój i KW Katowice oraz innym osobom, które dopomogły 
w tej wielkiej imprezie w imieniu zawodników i swoim bardzo 
dziękuję.
Z Górskim Pozdrowieniem  - Jacek Czech „W SKALE”.



Dzieci pod wrażeniem św. MikołajaDzieci pod wrażeniem św. MikołajaDzieci pod wrażeniem św. Mikołaja

3 grudnia w godz. od 11.00 do 18.00 w sali konferencyjnej 

budynku Urzędu Gminy Gierałtowice odbył się kiermasz 

świąteczny na którym mieszkańcy gminy mogli się zaopa-

trzyć w ozdoby choinkowe, stroiki, świece i inne akcesoria 

związane ze świętami. 
Na kiermaszu swoje prace wystawiały m.in.: panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich, dzieci z Gimnazjum w Gierałtowicach, 

Świetlice Środowiskowe ze wszystkich sołectw. 
Swoje rzeźby w metalu i świeczniki zaprezentował również 

lokalny artysta rzeźbiarz Grzegorz Pietrowski. 
Kiermasz cieszył się dużym zainteresowanie zwiedzających 
i kupujących. 
J e g o  o r g a n i z a t o r e m  b y ł  U r z ą d  G m i n y  
w Gierałtowicach.

Konkurs na portret św. Mikołaja i projekt bombki bożonarodzeniowejKonkurs na portret św. Mikołaja i projekt bombki bożonarodzeniowejKonkurs na portret św. Mikołaja i projekt bombki bożonarodzeniowej

Większe wzięcie miał św. Mikołaj i ilością swoich 
wizerunków wygrał z bombką bożonarodzeniową.

Galeria św. Mikołajów i całkiem pokaźna ilość orygi-
nalnych bombek bożonarodzeniowych była plonem kon-
kursu plastycznego ogłoszonego przez UG w Gierałto-
wicach. Konkursowe jury miało pełne ręce roboty, ale 
wywiązało się z trudnego zadania ocenienia wszystkich 
prac i przyznało nagrody następującym autorom portretu 
św. Mikołaja: kat. przedszkola - 1.m Patrycja Pindur, 
kat. szk. podst. - 1. m Kinga Tyc, kat. gimnazjum - 1. m 
Angelika Jaworska, kat. liceum - 1.m Magdalena 
Plottnik, kat. dorośli - wyróżnienie: Barbara Golec.

.

Według jury najpiękniejsze bombki bożonarodzeniowe wykonali: kat. przedszkola - 1. m Karolina Wagner, kat. szk. podst. - 1. m Kinga Tyc, 
kat. gimnazjum - 1. m Barbara Zając, kat. liceum - wyróżnienie: Kamila Tyc, kat. dorośli - 1. m Aleksandra Jachnik. Pełna lista nagrodzonych 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice:  www.gieraltowice.pl

Kiermasz BożonarodzeniowyKiermasz BożonarodzeniowyKiermasz Bożonarodzeniowy

Już na długo przed przybyciem św. Mikołaja sala zapełniła 
się przedszkolakami i ich opiekunami. Wejście na (umowną) 
scenę głównych bohaterów spektaklu - Pucusia i Migotki - 
natychmiast zelektryzowało dzieciaki. Doświadczona para 
aktorów (Irena i Mariusz Kmieciowie) szybko nawiązała 
kontakt z publicznością i dalej już akcja przedstawienia 
potoczyła się wartko, a wszystko działo się z udziałem 
widzów. To właściwie dzieci z Pucusiem i Migotką próbo-
wały odnaleźć św. Mikołaja. Wyprawy w poszukiwaniu 
tytułowego bohatera, a przy okazji wspólna zabawa wypeł-
niły pierwszą część spektaklu. Radość dzieci z udziału w nim 
była podwójna, bowiem przy okazji nagradzane były 
drobnymi upominkami.
Wspólne poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem. 
Św. Mikołaj odnalazł się i to już on w dalszej fabule kreował 
magiczną atmosferę przedstawienia. Nadmienić należy, 
że św. Mikołaj gubiąc się w pierwszym akcie sztuki, worka 
z prezentami jednak nie zgubił i na zakończenie spektaklu 
zrobił z niego użytek.

Godzina 18.00 to dobra pora na przyjazd świętego 
Mikołaja. Co jednak zrobić kiedy Mikołaj zabłądzi?
Ten problem wraz z dziećmi próbowali rozwiązać 
artyści z zespołu Duo-fix, którzy 3 grudnia o godzinie 
18.00 wystąpili w sali konferencyjnej U G ze spekta-
klem przeznaczonym dla najmłodszej publiczności 
pt. Gdzie jesteś św. Mikołaju?


