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Dokończenie na str. 2

Wdzięczność to zasadnicza postawa dla chrześcijan wobec Boga i bliźnich.
/Ks. biskup Stefan Cichy/

    9 grudnia br. w kościele pw. św. Jana 
Nepomucena w Przyszowicach ks. biskup 
Stefan Cichy odprawił jubileuszową mszę 
św. z okazji 100-lecia „Słowika” - miejsco-
wego zespołu śpiewaczego należącego do 
konfraterni najstarszych chórów i orkiestr 
na Śląsku. 
    Uczestnicząc w nabożeństwie chór wszedł 
w 101 rok swojej działalności - Towarzystwo 
Śpiewacze „Słowik” powstało 8 grudnia 1912 r. 
Jego obecni członkowie dziękowali Bogu za do-
tychczasowe łaski.
    Radość z Jubilatem dzielili obecni na mszy  
mieszkańcy Przyszowic, a także grono przyja-
ciół i sympatyków spoza sołectwa. Nie zabrakło 
przedstawicieli władz gminy Gierałtowice. 

W kościelnych ławach zasiedli m.in. wójt Joa-
chim Bargiel i przewodniczący RG Marek 
Błaszczyk z małżonkami.
    Msza jubileuszowa była zwieńczeniem boga-
tego i starannie przygotowanego programu ob-
chodów 100-lecia istnienia „Słowika”. W trak-
cie jej trwania wielokrotnie padały słowa po-
dziękowań. Biskup Cichy dziękował Bogu za to 
m.in., że mógł z chórem spotykać się jeszcze 
jako ministrant, a później ksiądz i biskup. 
Jak podkreślił: Wdzięczność to zasadnicza po-
stawa dla chrześcijan wobec Boga i bliźnich. 
Sam otrzymał podziękowania m.in. za duchowe 
wsparcie, które w imieniu chóru skierowała do 
niego prezes Irena Cziumplik. Za częste ucze-
stnictwo w życiu parafii 
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Spotkanie 
ze św. Mikołajem

O stanowisku gminy wobec planu 
ruchu KWK Sośnica-Makoszowy 
na lata 2013 - 2015
piszemy na stronie nr 3
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Druk: CUD-DRUK 

    Winda zainstalowana w budynku szkoły w Paniówkach umożliwia 
niepełnosprawnym samodzielne pokonywanie barier architektonicznych.

    Cała społeczność szkolna na windę czekała 
od dawna. Była ona nieodzowna do normalnego 
funkcjonowania, gdyż niepełnosprawni ruchowo 
stanowią znaczny procent uczniów całego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. 
Dotychczas na wyższe kondygnacje transporto-
wani byli przestarzałą i awaryjną platformą przy-
schodową.   
    Windę już w szkole zainstalowano, a jej 
oficjalne otwarcie (16 grudnia br.) miało bardzo 
uroczystą oprawę. Wstęgę na nowym urządzeniu 
przecinali: minister edukacji narodowej Kry-
styna Szumilas, poseł Andrzej Gałażewski, 
dyrektor gliwickiej delegatury ŚKO Zdzisława 
Waniek, przewodniczący RG Gierałtowice 
Marek Błaszczyk, wójt gminy Joachim Bargiel 
i dyrektor ZSP w Paniówkach Małgorzata Wi-
śniewska. Windę poświęcił proboszcz Paniówek 
ks. Michał Woliński. Nie obyło się bez jazdy 
próbnej. Kurs w górę i w dół zaliczyli zaproszeni 
goście i samorządowcy. 

. 

   Winda i jej instalacja kosztowały około 
246 tys. zł. Połowę tej sumy stanowiła dotacja 
z PFRON, drugą pokryła gmina Gierałtowice ze 
środków własnych.
    Warto przypomnieć, że potrzebę jej zabudo-
wania nagłośniono rok temu za sprawą grudnio-
wej akcji charytatywnej „Windą do nieba”, którą 
zorganizowała szkoła w Paniówkach. Zebrano 
wówczas 43 tys. zł. - Pieniądze te są zdepono-
wane na koncie szkoły, z przeznaczeniem na 
budowę łącznika, który do końca rozwiąże pro-
blemy komunikacyjne w budynku. - wyjaśnia 
Karina Karcz - wicedyrektor ZSP.

    Po wyczerpaniu programu związanego z uru-
chomieniem urządzenia wyciągowego, dyrektor 
Wiśniewska zaprosiła gości na wypełnioną po 
brzegi salę sportową, gdzie wspólnie z nauczy-
cielami, uczniami i mieszkańcami Paniówek 
obejrzeli „Europejskie Boże Narodzenie” -

Europejskie Boże Narodzenie

    Jazdę windą wypróbowali m.in. - od lewej: przewodniczący RG 
wójt Joachim Bargiel, poseł Andrzej Gałażewski, minister Krystyna Szumilas i dy-
rektor Małgorzata Wiśniewska.

Marek Błaszczyk,     - Windą jechałam już przed oficjalnym 
otwarciem - było super! - mówi Agata - 
uczennica kl.Ia Gimnazjum w Paniówkach.

Winda już jest, ... jeździ i cieszy! 

Cd. na s. 3

Dokończenie ze str. 1

dziękował biskupowi także proboszcz Przy-
szowic, ks. Adam Niedziela.
    Na zakończenie biskup Stefan Cichy 
pobłogosławił zebranym. Oprawę muzyczną 
mszy zapewniły połączone chóry z gminy Gie-
rałtowice pod kierownictwem Beaty Stawowy 
i Androniki Krawiec.

Podsumowanie 
roku jubileuszowego

    Po mszy św. udano się do restauracji Artus, 
gdzie odbyło się spotkanie chóru z zaproszo-
nymi gośćmi. Było ono okazją do podsumo-
wania roku jubileuszowego „Słowika”. 
Dokonała go prezes Irena Cziumplik. Osoby 
najbardziej zaangażowane w organizację ob-
chodów otrzymały pamiątkowe upominki 
i serdeczne podziękowania. W gronie wyróż-
nionych znaleźli się m.in.: Henryk Mandrysz - 
długoletni dyrygent „Słowika” (od roku 1979) 
oraz członkowie dwudziestoosobowego 
Komitetu Honorowego Obchodów, któremu 
przewodził ks. biskup Stefan Cichy.
    Dalsza część spotkania przebiegła już 
w mniej oficjalnej atmosferze. „Słowik” za-
bawiał gości śpiewem. Interesujące jest to, że 
był to prawdopodobnie pierwszy koncert ze-
społu w drugim stuleciu jego działalności, 
a rozpoczął się utworem Henryka Mandrysza 
„Mój Słowiczku”, który nagrodzono gorącymi 
brawami.
Fantastyczną niespodzianką okazał się występ 
solowy Aleksandra Wilczka -  jednego z naj-
starszych członków „Słowika”. „Wróć do 
Sorrento” Ernesto de Curtisa i „Walc Francois” 
w jego wykonaniu oczarowały publiczność. 
Warto dopowiedzieć, że Pan Aleksander 
w latach 1952-62 śpiewał w chórze Operetki 
Śląskiej w Gliwicach.
    Występy pieśniarzy wyraźnie ożywiły 
publiczność, a dobry humor towarzyszył 
wszystkim do końca spotkania.

Henryk Mandrysz i prezes Irena Cziumplik

Śpiewa Aleksander Wilczek

/Tekst i foto: J. Miszczyk/
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    3 grudnia 2012 r Dyrektor Okręgowego Urzędu 
G ó r n i c z e g o  w  G l i w i c a c h  p i s m e m  
GLI/0234/0289/12/09680/Kc z dnia 03.12.2012 r. 
złożył wniosek o wydanie przez Wójta Gminy 
Gierałtowice opinii do projektu rozstrzygnięcia 
w sprawie zatwierdzenia planu ruchu Kompanii 
Węglowej SA Oddział KWK „Sośnica- 
Makoszowy” na lata 2013 - 2015. 
    Przedłożony projekt rozstrzygnięcia w spra-
wie zatwierdzenia planu ruchu został nega-
tywnie zaopiniowany przez Rady Sołeckie 
Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic w dniu 
12 grudnia oraz przez Komisję Górnictwa Rady 
Gminy Gierałtowice w dniu 13 grudnia 2012 r.
    Opinię negatywną Postanowieniem z dnia 
17 grudnia 2012r. wydał Wójt Gminy Gierał-
towice. Również 17 grudnia wpłynął na ręce 
Wójta Gminy apel Dyrektora KWK Sośnica- 
Makoszowy o pozytywne zaopiniowanie pro-
jektu rozstrzygnięcia Dyrektora Okręgowego 
Urzędu Górniczego w sprawie zatwierdzenia 
planu ruchu na lata 2013 - 2015 (umieszczono na 
BIP-ie Gminy Gierałtowice).
Natomiast 18 grudnia na ręce Wójta wpłynął 
apel podpisany przez ponad 200 mieszkańców, 
pracowników KWK Sośnica-Makoszowy, apel 
o pozytywne zaopiniowanie planu ruchu na lata 
2013 - 2015 w celu ochrony miejsc pracy.

    Wójt Gminy Gierałtowice w wydanym postano-
wieniu podnosi, że uzgodnione w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
izolinie dopuszczalnych obniżeń terenu są tylko 
jednym z kryteriów, które Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego winien uwzględnić zatwier-
dzając eksploatację pod terenami Gminy Gierał-
towice.
    Najważniejsze zarzuty to niezgodności projekto-
wanej eksploatacji z Koncesją (pkt 5c i pkt 5e) oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącymi zagrożenia powsze-
chnego życia i mienia mieszkańców Gminy.
Projektowana przez KWK Sośnica-Makoszowy 
eksploatacja górnicza (18 ścian) powinna uwzglę-
dniać zapisy MPZP w zakresie ochrony po-
wierzchni przed negatywnymi skutkami eksploa-
tacji górniczej oraz zapobiegać degradacji terenu 
poprzez utrzymanie jego dotychczasowych funkcji 
i przeznaczenia.
    Eksploatacja ścian ujętych w planie ruchu KWK 
Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015 spowoduje 
zwiększenie zagrożenia powszechnego życia 
i zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz zagrożenia
dla środowiska. Prowadzić ona będzie do powsta-
wania nowych niecek bezodpływowych, powię-
kszania się istniejących zalewisk, załamania spad-
ków w ciekach, rowach i potokach oraz dalszej 
degradacji środowiska.
    W wyniku prowadzonej w latach wcześniejszych 
eksploatacji górniczej doszło już do utworzenia się 
depresji względem lustra wody w rzece Kłodnicy 
dochodzącej do 15m, niecek bezodpływowych lub 
z ograniczonym odpływem wód powierzchnio-
wych co jest niezgodne z Koncesją i MPZP.           

    Brak realizacji przez Kopalnię robót hydro-
technicznych ujętych w postanowieniach, porozu-
mieniach i harmonogramach powoduje częste 
zalewanie lub podtapianie zabudowań oraz 
użytków rolnych. Dodatkowo eksploatacja 
prowadzona w latach 2010 - 2012 spowodowała 
powstanie nowych oraz powiększanie się i prze-
suwanie istniejących zalewisk. Kopalnia, pomimo 
składanych deklaracji, nie wykonuje zadań ma-
jących bezpośredni wpływ na stan zabezpieczenia 

mieszkańców przed powodziami, ciągłym zale-
waniem gospodarstw domowych wodami opado-
wymi, zagrożeniami dla środowiska. 
    Dalsze prowadzenie eksploatacji górniczej przy 
przewlekłości postępowania w każdym z wy-
mienionych powyżej zadań i nieegzekwowanie 
realizacji ich przez OUG od kopalni, powoduje 
zwiększanie się stanu powszechnego zagrożenia 
życia i zdrowia mieszkańców i ich mienia.

    Na podstawie analizy wykonanej w 2012 r. 
(na zlecenie Gminy) przez PUH GeoCad Sp. z o.o. 
stwierdzono już miejscowe przekroczenia osiadań 
ujętych w mpzp. Izolinie osiadań w mpzp zostały 
określone i uzgodnione przez górnictwo w celu 
zachowania grawitacyjnego spływu wód w rowach, 
ciekach i potokach na terenie Gminy Gierałtowice. 
W przedłożonym planie ruchu w niektórych 
obszarach osiadania przekroczą nawet 5m.
Dodatkowo bardzo ważne zarzuty dotyczą:

   - Przyjęcia w zleconych przez KWK Sośnica- 
Makoszowy opracowaniach dotyczących usta-
lenia zgodności projektowanej eksploatacji 
z koncesją, a tym samym z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego różnych 
współczynników dla tych samych rejonów 
(głównie tgβ), st  obliczone przez kopalni

   - Zaprojektowanie w planie ruchu kolejnych 
nowych zbiorników bezodpływowych Wn 54, 
zalewisk, podtopień zmian spadku cieków tere-
nów depresyjnych i terenów podtopionych 
i wtórnych zalewisk, rozszerzenie istniejących 
zbiorników wodnych i rozszerzenie dewastacji 
terenów w wyniku planowanej eksploatacji co 
jest niezgodne z MPZP i koncesją.

   - Braku zobowiązania Kopalni przez 
Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego do 
profilaktycznego zabezpieczenia obiektów 
budowlanych, których kategoria odporności jest 
mniejsza od kategorii wpływów przed przy-
stąpieniem do eksploatacji w danym rejonie. 
    - Niewykonanie ważnych zadań ujętych 
w Porozumieniu 1/2009/S-M jeszcze z dnia 
10.12.2009r., które były podstawą pozytywnej 
opinii do planu ruch na lata 2010-2012 m.in.:

    - Budowy wału przeciwpowodziowego wzdłuż 
ul. Brzozowej pomiędzy nasypem kolejowym 
i autostradą lub podwyższenie obwałowania rzeki 
Kłodnicy na tym odcinku.

   - Przebudowy przeciwpowodziowej infrastru-
ktury technicznej w rejonie zbiornika Sośnica I 
i terenów przyległych z uwzględnieniem dotych-
czasowej funkcji zbiornika w aspekcie projekto-
wanej, docelowej eksploatacji górniczej KWK 
„Sośnica-Makoszowy” na obszarze sołectwa 
P r z y s z o w i c e  ( g ł ó w n i e  b u d o w a  n o w e j  
przepompowni do rzeki Kłodnicy).

   - Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania 
rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego 
zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego.
  

    - Regulacja potoku Chudowskiego.

   - Doprowadzenie do zakończenia wykupu działek 
zajętych w końcu lat 80-tych! XX wieku pod obwa-
łowanie potoku Chudowskiego i rowu A na północ 
od ul. Gliwickiej w sołectwie Przyszowice.

   - Likwidacji podtopienia terenu w rejonie ujścia 
potoku Chudowskiego do rzeki Kłodnicy w sołec-
twie Przyszowice.

Toczy się równolegle postępowanie prokura-
torskie z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli  
dotyczące legalności czyli zgodności z koncesją 

ąd ę 
osiadania są mniejsze.

wydobycia węgla przez Kompanię Węglową S.A. 
Oddział KWK Sośnica-Makoszowy. Natomiast 
z inicjatywy KWK Sośnica-Makoszowy od 2 lat 
toczy się postępowanie sądowe w celu uniewa-
żnienia podstawowego dokumentu rozwojowego 
Gminy tj. MPZP. Pomimo wielu apeli władz Gminy 
K.W. S.A. Oddział KWK Sośnica-Makoszowy nie 
wycofała wniosku złożonego do Wojewody Ślą-
skiego.

  Jesteśmy za istnieniem Kopalni Sośnica- 
Makoszowy, czego dowodem były pozytywne 
opinie do poprzednich planów ruchu. Obecnie 
przedłożony plan ruchu nie może być jednak zao-
piniowany pozytywnie ponieważ zagraża podsta-
wowym interesom mieszkańców Gminy poprzez 
dewastację terenów, niszczenie dorobku pokoleń 
i uniemożliwia dalszy rozwój Gminy.

W artykule zatytułowanym „Zgody nie dają ale 
kasę chcą” zamieszczonym w Trybunie Górniczej 
z dnia 20 grudnia 2012 r. redaktor Anna Zych pisze 
mylnie, że:

- opłata eksploatacyjna kopalni dla Gminy wynosi 
ok. 5 mln rocznie - nie, kwota 5 mln jest opłatą 
pochodząca ze wszystkich kopalń fedrujących 
pod Gminą.

- podatek PIT od 310 pracowników kopalni  
wynosi 10 mln - nie, kwota 10 mln złotych 
pochodzi od wszystkich pracujących (5500 osób) 
mieszkańców Gminy.

- KWK Sośnica-Makoszowy przeznaczyła 
w roku 2012 na  likwidację szkód 15,3 mln złotych 
-  jest to kwota na naprawę całej infrastruktury 
na terenie Gminy, w tym tory kolejowe 
i mosty.

    W związku z symbolicznym rysunkiem granic 
administracyjnych Gminy Gierałtowice, 
zamieszczonym w cytowanym artykule, wyrażam 
stanowisko: W sytuacji, gdy 80% wydobycia 
KWK Sośnica-Makoszowy pochodzi spod 
terenu Gminy Gierałtowice, należałoby 
oczekiwać stosowania partnerskich zasad 
współpracy górnictwa z samorządem. 

Wójt Gminy Gierałtowice

/Źródło; OPS w Gierałtowicach/

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 
1 października br. weszło w życie nowe Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. 
w sprawie zweryfikowanych kryteriów docho-
dowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej.

    Rozporządzenie wprowadza nowe (porównanie 
w tabeli poniżej) zweryfikowane kwoty kryteriów 
dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w po-
mocy społecznej.

Rodzaj
Kwoty 
obowiązujące 
do 30.09.2012 r. 

Kwoty 
obowiązujące 
od 01.10.2012 r. 

Wzrost 
o:

Kryterium dochod. 
dla osoby samotnie 
gospodarującej

Kryterium dochod. 
dla osoby 
w rodzinie
Maksymalna 
kwota zasiłku 
stałego
Kwota dochodu 
z 1 ha przelicze-
niowego

477 zł

351 zł/os.

444 zł

207 zł

542 zł

456 zł/os.

529 zł

250 zł

65 zł

105 zł

85 zł

43 zł
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Foto: archiwum ZSP w Gierałtowicach

Nowo otwarty gabinet stomatologiczny 
dr Hanny Fiegler-Wąsińskiej 
w Przyszowicach przy ul. Poloczka 2A 
oferuje:
-  stomatologię zachowawczą 
(w tym bezbolesne leczenie dzieci)
-  usuwanie zębów, protezy częściowe i całko-
wite, korony i mosty porcelanowe oraz stoma-
tologię estetyczną (wybielanie zębów, licówki 
porcelanowe)
Ceny konkurencyjne!

 Rejestracja telefoniczna: 32/235-71-55 
 lub 505-140-915

Zapraszamy do gabinetu 
położniczo-ginekologicznego 
dr n. med. Patrycji Fiegler-Rudol 

Zakres usług:
-  prowadzenie ciąży i opieka w trakcie porodu 
-  usg, cytologia, wymrażanie nadżerek, lecze-

nie niepłodności, leczenie nietrzymania moczu

Dla zainteresowanych: naprotechnologia 

(naturalne metody planowania rodziny )

 Przyszowice, ul. Poloczka 2A 
 Rejestracja telefoniczna: 32/ 235- 71-55 
 lub 505-140-915

  Szpital w Knurowie Sp. z o. o. zaprasza 
na bezpłatną endoskopię. Wystarczy 
skierowanie od lekarza rodzinnego, 
a badanie zrefunduje NFZ. 

    Pracownia endoskopii w Szpitalu w Knu-
rowie wykonuje bezpłatne badania przewodu 
pokarmowego - panendoskopię oraz kolono-
skopię. Przeprowadzają je lekarze specjaliści 
i wykwalifikowane pielęgniarki. Fachowcy 
korzystają z nowoczesnego sprzętu diagno-
stycznego z torem wizyjnym. 
    Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu 
w Knurowie istnieje możliwość wykonania 
dokumentacji fotograficznej zabiegu, która 
jest później dołączona do wyników. W razie 
wskazań medycznych, w trakcie badania 
wykonywana jest także całkowicie bezbolesna 
biopsja. W knurowskim szpitalu zabiegi 
kolonoskopowe lekarze robią w krótko-
trwałym znieczuleniu i pod nadzorem 
doświadczonego zespołu anestezjologi-
cznego. Co ważne, istnieje także możliwość 
znieczulenia podczas panendoskopii, jeśli taka 
konieczność zachodzi ze względu na wska-
zania medyczne. 

Bliższe informacje po numerami tel.: 
32 331 92 57 (rejestracja) i 32 331 92 02 
(centrala) oraz na stronie internetowej 
szpitala - www.szpitalknurow.pl

Endoskopia fundowana 

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

spektakl muzyczno-literacki wystawiony przez 
szkołę. Przedstawienie miało przybliżyć kulturę 
i tradycje bożonarodzeniowe państw członkow-
skich UE, a także wprowadzić widzów w klimat 
zbliżających się świąt. Aktorzy z zadania wywią-
zali się znakomicie, a dwie godziny spędzone 
z nimi przeleciały jak z bicza strzelił. Wielo-
krotnie nagradzani byli gorącymi brawami. Zale-
tami przedstawienia były: świetna oprawa mu-
zyczna, przygotowanie chóru i bardzo intere-
sujące, plastyczne pomysły inscenizacyjne. 
W jego wystawienie zaangażowało się wielu 
nauczycieli - scenariusz napisała Magdalena 
Weres-Gręzicka, opracowaniem muzycznym 
zajęła się Beata Łakomska. W realizacji spek-
taklu uczestniczyły również m.in.: Sylwia Go-
łąbek, Anna Kaniewska, Anna Kozubek 
i Bożena Benson. 
    Oficjalną część spotkania zakończyły życze-
nia świąteczne, które zebranym złożyli wójt  

gminy Joachim Bargiel i przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk. Przy okazji włodarze gminy 
nie omieszkali publicznie pogratulować dyrektor 
Małgorzacie Wiśniewskiej zaangażowania i de-
terminacji w staraniach o windę służącą niepeł-
nosprawnym ruchowo uczniom Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.
    Ostatnim punktem programu było zwiedzanie 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, rozmieszczo-
nego na korytarzach i holu budynku, gdzie 
można było zakupić piękne ozdoby świąteczne.
    Korzystając z łam „WIEŚCI” dyrekcja ZSP 
w Paniówkach pragnie serdecznie podziękować 
sponsorom, samorządowcom, przyjaciołom 
szkoły, rodzicom i wszystkim osobom, które 
wsparły organizację imprezy i ideę pełnego przy-
stosowania szkoły do potrzeb niepełnospra-
wnych.  

Winda już jest, ... jeździ i cieszy! 
Dokończenie ze s. 2

/Jerzy Miszczyk/

    18 grudnia br. w Przyszowicach, w czasie 
obrad XXVI sesji Rady Gminy Gierałto-
wice,  radni rozpatrzyli i jednogłośnie podjęli 
uchwałę budżetową. 
    Planowana wysokość dochodów budżetu 
gminy w roku 2013, to kwota 42 597 239 zł, 
z tego planowane dochody bieżące wyniosą 
36 813 525 zł, a majątkowe 5 783 714 zł. 
     Planowane wydatki gminy oszacowane są na 
kwotę 42 628 647 zł, z tego wydatki bieżące 
stanowić będą 36 618 847 zł, a wydatki ma-
jątkowe 6 009 800 zł.

    Deficyt budżetu (31 408 zł) sfinansowany 
zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
    Plonem obrad było rozpatrzenie i podjęcie 
12 uchwał. Wśród nich znalazła się uchwała 
dotyczącą stawek opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Nowe stawki obowią-
zywały będą od 1 lipca 2013 r. Szczegóły 
dotyczące tej ustawy podane zostaną przez 
Referat Ochrony Środowiska w styczniowym 
wydaniu „WIEŚCI”.

/Źródło: S.S. - biuro RG Gierałtowice, opr. J.M./

Telewizor wygrała mieszkanka Paniówek

Rozstrzygnięcie Konkursu 
Jubileuszowego
    6 grudnia w Gieralto-
wicach, tuż po zakończe-
niu Zabawy Mikołaj-
kowej, rozstrzygnięto kon-
kurs ogłoszony z okazji 
Jubileuszu 35-lecia Gminy 
Gierałtowice. Główną na-
grodę (32” telewizor LED) 
wylosowała Pani Edyta 
Niemiec z Paniówek. 
- Jestem pod wrażeniem! - 
powiedziała „Wieściom” 
tuż po odebraniu nagrody. 
- Tym bardziej, że mój stary 
telewizor zaczął się psuć. 
Jednak z zakupem posta-
nowiłam poczekać do 
świąt. - Szczęścia gratulowali Pani Edycie 
m.in.: Wójt Joachim Bargiel, przewodniczący 
RG Marek Błaszczyk, wiceprzewodnicząca 
Agnieszka Czapelka i radny Erwin Smolnik.
Nagrody pocieszenia wylosowali: 
Krystyna Strzelczyk z Chudowa,
Teresa Nawrat z Przyszowic,
Barbara Stawarska z Gierałtowic,
Józef Hanslik z Chudowa,
Elżbieta Pietrowska z Łan Wielkich,

Cecylia Kołoczek z Zabrza,
Bożena Szalczyk z Przyszowic,
Adrian Czupała z Przyszowic 
i Sabina Starościk z Knurowa.
    Przypominamy, że konkurs polegał na udoku-
mentowaniu udziału w co najmniej 10 impre-
zach, które odbyły się w ramach obchodów 
Jubileuszu Gminy, a jego organizatorami byli: 
Gmina Gierałtowice i Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. 

Pani Edyta - druga od prawej. Od lewej: radny Erwin Smolnik, wójt Joachim Bargiel, 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk

/J.M./
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   28 listopada br. w Szkole Podstawowej 
w Gierałtowicach odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski WIERSZYKARNIA.          
    Konkurs był skierowany do uczniów klas 
I - III szkół podstawowych naszej gminy. Przy-
stąpiło do niego 12 recytatorów - zwycięzców 
szkolnych eliminacji w poszczególnych grupach 
wiekowych. W Gierałtowicach recytowali ulu-
bione wiersze polskich poetów. 
   Jury oceniało m.in. dykcję, interpretację 
i znajomość recytowanego tekstu oraz rekwi-
zyty i stroje przygotowane przez uczniów. 
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników kon-
kursu, jury postanowiło przyznać: 
I miejsce w klasach I - Hannie Brzosce 
z ZSP w Paniówkach.
I miejsce w klasach II - Magdalenie 
Stawiarskiej z ZSP w Przyszowicach.
I miejsce w klasach III - Wiktorowi 
Michalskiemu z ZSP w Gierałtowicach.
Mistrzowie recytacji otrzymali nagrody książ-
kowe, a wszyscy uczestnicy konkursu pamią-
tkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki.

.

Gminny Konkurs Recytatorski

Wierszykarnia 2012

/Grażyna Lubszczyk, Małgorzata Socha/

    Zgodnie z tradycją lat ubiegłych i w tym 
roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 
w dniach 19-20.12.2012r. przygotował oraz 
rozdał 63 paczki dla najbardziej potrzebu-
jących dzieci z Gminy Gierałtowice. 
   Ogólny koszt paczek wyniósł 6218,10 zł 
i finansowany był ze środków pochodzących 
z programu „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania” oraz dochodów własnych gminy. 
Kryterium dochodowe pozwalające przyznać 
w/w pomoc wynosiło dla osoby samotnej 
542,00 zł x 200% tj. 1084,00 zł, a dla osoby 
w rodzinie kwota 912,00 zł. 
    Paczka zawierała przede wszystkim słodycze 
oraz napoje, owoce, konserwy mięsne,  rybne, 
wędliny i sery.

/Źródło; OPS w Gierałtowicach/

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałto-
wicach informuje, iż jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka (zwana także 
potocznie becikowym), która od czasu wpro-
wadzenia w 2006 r. do ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) 
przysługiwała niezależnie od wysokości 
dochodów, od 01 stycznia 2013 r. ma być 
powiązana z sytuacją materialną rodziny 
i przysługiwać będzie w zależności od do-
chodu rodziny w przeliczeniu na osobę - tj. 
jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł.

     Święta Bożego Narodzenia należą do naj-
bardziej uroczystych w naszej tradycji. To czas, 
na który wszyscy czekamy z utęsknieniem, do 
którego przygotowujemy się długo i starannie. 
To również dni, kiedy poświęcamy znacznie 
więcej czasu i ciepła rodzinie, bliskim, znajo-
mym, osobom samotnym.   
.    
     Zgodnie z wieloletnią tradycją także i w tym 
roku - 13 grudnia  w restauracji „Szmaragdowa” 
w Gierałtowicach odbyło się Spotkanie Wigilijne 
dla osób starszych oraz samotnych zorganizowane 
przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałto-
wicach .                                                                                                             
     W świątecznej atmosferze spotkało się 58 osób 
starszych i samotnych. Na Wigilię przybili przed-
stawiciele samorządu, m.in.: wójt gminy Joachim 
Bargiel, przewodniczący Rady Gminy Marek 
Błaszczyk, a także proboszczowie z wszystkich 
parafii gminy, sołtysi, radni oraz przedstawiciele 
UG i organizatora z kierownik OPS Agnieszką 
Kałużą. Niespodziewanie do wigilijnego stołu za-
siedli również goście z dalekiego Johannesburga 
w RPA, którzy w tym czasie przebywali z wizytą 
w gminie. 
     Wigilia rozpoczęła się przywitaniem gości 
przez wójta gminy oraz kierowniczkę OPS. 
Oby tradycji stało się zadość ks. proboszcz Marek 
Sówka z Gierałtowic poprowadził wspólną mo-
dlitwę po której wszyscy uczestnicy spotkania 
składali sobie wzajemnie życzenia, dzieląc się 
opłatkiem. Po życzeniach na stołach pojawiły się 
tradycyjne wigilijne potrawy, nie zabrakło zupy 
grzybowej, ryby, kapusty z grochem i grzybami, 
makówek oraz moczki.
    Na zakończenie wszystkie osoby samotne otrzy-

mały paczki świąteczne zakupione ze środków 
gminy. Dla osób zaproszonych na spotkanie, które 
nie mogły przybyć ze względu na stan zdrowia, 
paczki dostarczyli pracownicy socjalni OPS do 
miejsca ich zamieszkania.                       .
      Kierownik OPS Agnieszka Kałuża pragnie 
serdecznie podziękować Państwu Kostrz za za-
pewnienie osobom starszym transportu, dzięki 
czemu bezpiecznie dotarły na spotkanie i po-
wróciły do domu, Pani Beacie Stawowy oraz dzie-
ciom z GOK, a także Pani Katarzynie Kotek i dzie-
ciom z ZSP w Gierałtowicach za występy arty-
styczne, dzięki którym nastrój spotkania był pra-
wdziwie świąteczny i ciepły, a także pracownikom 
socjalnym Paniom: Irenie Magdziorz, Elżbiecie 
Fogel oraz Alinie Taraj za wniesiony wkład w zor-
ganizowanie wigilii.

Wigilia dla osób starszych 
i samotnych

/A. Kałuża/

Foto: J.M.

Gierałtowickie Koło Emerytów 
wybrało nowy zarząd  
    Pod koniec listopada br. w kole emerytów w 
Gierałtowicach odbyło się zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze. Powodem była kończąca 
się w tym roku 5-letnia kadencja zarządu koła. 
Nadszedł czas podsumowania tego okresu. 
Obecni na sali członkowie po wysłuchaniu 
sprawozdania z działalności koła przystąpili do 
wyboru nowego zarządu. Kandydatów podano z 
sali. Po podsumowaniu głosów okazało się, że 
dotychczasowy zarząd otrzymał mandat 
zaufania na kolejne 5 lat. Przewodniczącą koła 
została ponownie Agnieszka Pyrek, zastępca 
Weronika Boja, sekretarzem i kronikarzem 
Maria Szolc, skarbnikiem Joanna Urbanik, 
członkiem zarządu Irena Janik.
    Członkowie koła oraz goście: prezes Zarządu

Rejonowego PZERiI Zygfryd Mazur, 
prowadzący zebranie Eugeniusz Tymoszko i 
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel 
życzyli przewodniczącej oraz całemu 
zarządowi wielu sukcesów w dalszym 
prowadzeniu koła. 



6

Foto: Irena Stępniowska
FOTO-IRENA

Świętowali Złote Gody

    Półwiecze swoich małżeństw świętowały 
kolejne w tym roku pary małżeńskie z terenu 
naszej gminy. Z tej okazji tradycyjne Złote 
Gody zorganizował dla nich Urząd Stanu Cy-
wilnego w Gierałtowicach. Uroczystość odbyła 
się 14 grudnia br. w przyszowickim pałacu. 
Udział w niej wzięli Państwo: Róża i Paweł 
Kutowie z Chudowa, Lidia i Jan Boguniowie 
z Gierałtowic, Margota i Rafał Stalicowie, 
Cecylia i Roman Bartoszkowie, Róża i Wik-
tor Piszczelokowie, Jan Kaszek (żona nie do-
czekała uroczystości) z Paniówek oraz Magda-
lena i Ernest Szulcowie, Lidia i Jan Musioło-
wie z Przyszowic. Państwa Marię i Jana 
Skubaczów z Gierałtowic delegacja Urzędu 
Gminy odwiedziła w ich domu. 
        Wszyscy jubilaci odznaczeni zostali meda-
lami za długoletnie pożycie małżeńskie nadany-
mi przez prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego, które wręczył im wójt Joachim 
Bargiel. Wspaniałych jubileuszy gratulowali 
małżonkom również przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk i kierownik USC Mirosław 
Marcol. Do gratulacji załączono kwiaty i oka-
załe kosze ze słodyczami, którymi gmina 
zawsze obdarowuje złote pary.  
   Wzruszającym akcentem spotkania był wy-
stęp przedszkolaków z Przyszowic. Najmłodsi 

mieszkańcy gminy winszowali seniorom, tak 
jak najpiękniej potrafią - deklamując wiersze 
i śpiewając piosenki. Z życzeniami pospieszyli 
również przedstawiciele zakładów pracy, 
w których jubilaci przepracowali ostatnie lata 
przed odejściem na emeryturę. Oficjalną część 
spotkania zakończyło pozowanie do pamiątko-
wych fotografii.
    Druga odsłona uroczystości miała miejsce 
w sali bankietowej Urzędu Stanu Cywilnego, 
gdzie przy zastawionym stole była okazja do 
swobodnych rozmów i wspominania minionych 
lat, często z humorem, ale też i z rozrzewnie-
niem. 

W domu Państwa Skubaczów

   Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach 

zaprasza na wyjazd do 
Gliwickiego Teatru Muzycznego 

na najnowsze przedstawienie 
- operetkę Johanna Straussa 

pt. „Noc w Wenecji”. 
Wyjazd w dniu 25 stycznia 2013 r.

Koszt - 40 zł. 
Więcej szczegółów w GOK i pod nr telefonu: 
32 301 15 11. Zapisy do 14 stycznia w GOK. 

Zapraszamy!

    Wenecja… Słońce, muzyka, piękne kobiety, 
a nade wszystko - karnawał! Czas, w którym 
wszystkie reguły czy konwenanse zostają za-
wieszone i wystarczy założyć maskę, by książę 
zamienił się rolami ze sługą, a księżna z po-
kojówką. Kiedy zatem do Wenecji na karnawał 
zjeżdża uwodzicielski Książę Urbino z Cara-
mellem, swym nadwornym cyrulikiem, nikogo 
nie dziwi, że blady strach pada na tamtejszych 
senatorów, których bynajmniej nie cieszy per-
spektywa wystawienia wierności własnych żon 
na poważną próbę. 
Książę jest podekscytowany zwłaszcza na myśl 
o spotkaniu z Barbarą, piękną małżonką sena-
tora Delacqua, która poprzedniego sezonu 
w ostatniej chwili wymknęła się z zastawionej na 
nią przez uwodziciela pułapki. Los senatorskiej 
cnoty spoczywa jednak przede wszystkim w rę-
kach Caramella, Anniny, jego ukochanej, 
Papacody, jego przyjaciela, słynnego sprzedaw-
cy makaronu, oraz Ciboletty, pokojówki Bar-
bary i ukochanej Pappacody. Kiedy ta czwórka 
zabiera się do snucia intrygi, wiadomo już, że nie 
będzie nudno…
    Noc w Wenecji to operetka wielkiego Johanna 
Straussa, wiedeńskiego mistrza gatunku. W ka-
nonie operetkowych przebojów stałe miejsce 
zajęła zwłaszcza pochodząca z niej przepiękna 
serenada Caramella Zejdź do gondoli. 

/J.M./

Sukcesy 
naszych chórów

/Materiał prasowy GTM/

    Chór Bel Canto z Chudowa zdobył III miej-
sce w rywalizacji o Puchar Przechodni Prezesa 
Okręgu Rybnickiego im. Reinholda Tronta. 
Puchar po raz kolejny zdobył jego imiennik - Chór 
Bel Canto z Gaszowic. Konkurs finałowy odbył 
się 18.11.2012 r. w Domu Kultury w Rybniku-
Chwałowicach. Nasz zespół pod dyrekcją Barbary 
Jałowieckiej-Cempury wykonał na nim pieśni: 
Śpiew jest nam życiem C. Stevensa, Krakowiaka 
St. Kazury i Kołysankę J. Brahmsa.  

XI Powiatowy Festiwal Chórów w Toszku
    Chóry: Skowronek z Gierałtowic pod batutą 
Beaty Stawowy i Bel Canto z Chudowa  pod kie-
rownictwem Barbary Jałowieckiej-Cempury 
reprezentowały gminę Gierałtowice na XI Po-
wiatowym Festiwalu Chórów, który odbył się 
2 grudnia br. na zamku w Toszku. 
Obydwa nasze zespoły zostały bardzo ciepło 
przyjęte przez publiczność i nagrodzone gorącymi 

brawami. W festiwalu udział wzięły również 
chóry z: Żernicy, Poniszowic, Wielowsi i Toszka. 
Gościem specjalnym był chór Capricolium 
z Głuchołaz.
Chóry zaprezentowały różnorodny repertuar, po-
czynając od pieśni sakralnych i gospel, a kończąc 
na ludowych i rozrywkowych.

/Źródło: B.J-C./

Chór Skowronek Chór Bel Canto
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Dziesiąty tysiąc w Chudowie

Kontakt:

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł brutto!!!

Na łamach naszego pisma można
również zamieszczać prywatne 

anonse z życzeniami, gratulacjami itp.   
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    Zima1941 roku. Z sowieckiego łagru pod 
Jakuckiem wydostaje się grupa siedmiu 
więźniów. Uciekinierzy, prowadzeni przez 
Polaka Witolda Glińskiego, przedzierają się 
przez Syberię, Mongolię, pustynię Gobi, Tybet 
oraz Himalaje. Po wielu miesiącach marszu  
docierają do Kalkuty w Indiach, dokonując 
jednej  z najbardziej  niewiarygodnych ucie-
czek  w dziejach ludzkości.

    W 2010 roku ekipa w składzie: Tomasz 
Grzywaczewski, Bartosz Malinowski, Filip 
Drożdż postanawiają przypomnieć historię wiel-
kiej ucieczki. Spływają rzekami, wędrują pieszo, 
konno i na rowerach. W trakcie trwającej 6 mie-
sięcy wyprawy „Long Walk Plus Expedition” 
pokonują ponad 8 000 kilometrów.
    14 grudnia 2012 r.  inicjator niezwykłej ekspe-
dycji Tomasz Grzywaczewski -  z wykształ-
cenia prawnik, a z zamiłowania podróżnik i re-
porter - na zaproszenie agencji autorskiej 
„ADVENTURE BOOK” spotkał się uczniami 
Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach. Do spotkania  
uczniowie  przygotowywali się w szczególny 
sposób. Uczennice klasy II Agnieszka Labusek 
oraz Paulina Niedziela, realizując projekt 
gimnazjalny „Śladami czasu”, wykonały gazetkę 
informacyjną oraz przedstawiły prezentację mul-
timedialną na temat wielkiej wyprawy 
wszystkim uczniom. Realizatorki projektu przy-
gotowały dekorację oraz poprowadziły uro-
czyste spotkanie, w czasie którego  gość wpisał 
się do Kroniki szkolnej. Grzywaczewski  opo-
wiadał młodzieży o przygodach z wyprawy. 
Zapytany, skąd myśl o tak ekstremalnej podróży,   
odpowiedział: „Pragnęliśmy przywrócić pamięć 
o tej niezwykłej historii, a także oddać hołd 
wszystkim Polakom, zesłanym na nieludzką 
ziemię”.  
    Po spotkaniu można było zakupić książkę 
„Przez Dziki Wschód” autorstwa Tomasza 
Grzywaczewskiego (dostępna także w biblio-
tece szkolnej), zrobić wspólne zdjęcie oraz otrzy-
mać autograf, po który ustawili się w kolejce 
niemal wszyscy gimnazjaliści. Uczennice 
przeprowadziły także krótki wywiad z panem 
Tomaszem. Można go zobaczyć na stronie inter-
netowej gimnazjum.

    Realizacji projektu „Śladami czasu”,  zgodnie  
ze słowami Tomasza Grzywaczewskiego, 
przyświecało pragnienie uświadomienia gimna-
zjalistom, że „patriotyzm oraz historia to pory-
wająca przygoda. Wystarczy tylko zaryzykować 
i zrobić pierwszy krok”.
   Koordynatorem projektu była pedagog szkolny 
Maria Spyrka-Stachowska. Całą akcję 
wspiera ły  także:  opiekun samorządu 
uczniowskiego Aneta Marek, oraz nauczycielka 
historii Janina Widuch.  

.

Przedsiębiorcze działania 
Szkoły Podstawowej w Chudowie
    Szkoła Podstawowa im. W. Budryka w Chu-
dowie po raz drugi wyróżniona została statu-
etką „Najaktywniejsza szkoła”. Nagrodę tą 
otrzymała wraz z czterdziestoma szkołami 
z całego kraju - najaktywniejszymi uczestni-
kami projektu „Otwarta firma” 2011, który 
zorganizowała Fundacja Młodzieżowej Przed-
siębiorczości, w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości.     
    Uroczyste podsumowanie ubiegłorocznej edy-
cji projektu odbyło się 9 listopada br. w Sali Noto-
wań Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Nauczyciele z nagrodzonych szkół (szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimna-
zjalne) odebrali statuetki z rąk Ryszarda Grze-
laka, prezesa Zarządu Europ Assistance Sp. z o.o. 
oraz Tomasza Miłosza, dyrektora Działu Perso-
nalnego PwC. Obydwie te firmy były sponsorami 
projektu. Spotkanie było równocześnie inau-
guracją kolejnego - V Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości przypadającego w dniach 
12-18 listopada.
    - Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii szkół 
podstawowych (klasy IV-VI) - mówi Krystyna 
Krzysteczko - koordynator projektu „Otwarta 
firma” w SP w Chudowie - Dzięki projektowi nasi 
uczniowie mieli okazję uczestniczenia w  ogólno-
światowych działaniach promujących przedsię-
biorcze postawy. Jego realizacja to również 
szansa na pełniejsze niż w warunkach szkolnych 
przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. W ramach IV edycji 
projektu uczniowie odwiedzili trzy zakłady pracy 
działające w Chudowie: Firmę MEBELDAN 
L. i D. Jachnik, Usługi Projektowo-Budowlane 
inż. E. Kurpas oraz zakład krawiecki „Moja 
Szafa” M. Woźniak. Dzięki tym wizytom, które 
upłynęły pod hasłem: „Własna firma - szansą na 
pracę”, uczniowie przekonali się, że warto podej-
mować różne działania i czasami trudne decyzje, 
by w przyszłości znaleźć swoje miejsce w życiu 
zawodowym.     

. 

V edycja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości
   12 listopada br. rozpoczęła się V edycja  pro-
jektu „Otwarta firma”, do którego ponownie 
włączyli się uczniowie klas starszych, a po raz 
pierwszy również i klas młodszych. Honorowy 
patronat tej edycji objął minister administracji 
i cyfryzacji Michał Boni. Patronami wydarzenia 
zostały także Komisja Europejska oraz Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
    Klasy starsze wybrały się na całodniowa 
wycieczkę do Katowic, gdzie odwiedziły  
Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną, Dru-
karnię Archidiecezjalną oraz Redakcję 
„Małego Gościa Niedzielnego”. Biblioteka z no-
woczesnym systemem zarządzania księgozbio-
rami jak również redagowanie tygodnika, zrobiły 
ogromne wrażenie na naszych podopiecznych. 
Wielkim wydarzeniem dla klasy czwartej była 
również wycieczka autobusem liniowym do 
Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Borowej 
Wsi. Wyjazd ten był zorganizowany pod hasłem: 
„Osoby niepełnosprawne - aktywne zawodowo”.      

    Klasy młodsze wybrały się do pobliskiej 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie 
miały możliwość nie tylko obejrzenia prawdzi-
wego wozu strażackiego, ale również dowie-
działy się o trudnej i niebezpiecznej pracy stra-
żaków. Klasa trzecia odwiedziła gospodarstwo 
rolnicze z Certyfikatem Europejskim Państwa 
Anny i Artura Noconiów w Chudowie. 

    Od grosika do złotówki - to projekt realizowany 
przez uczniów klasy trzeciej SP w Chudowie pod 
okiem wychowawczyni J. Sowy. Jego celem jest 
kształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu go-
spodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania prio-
rytetów przy ich wydawaniu czy też oszczę-
dzaniu. Podejmowane w ramach programu dzia-
łania mają na celu rozbudzenie ciekawości po-
znawczej uczniów, a stawiane dzieciom zadania 
umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności 
w miłej, opartej na zabawie atmosferze.        
Uczniowie zyskują możliwość podejmowania 
zadań o różnym stopniu trudności, których celem 
jest stwarzanie warunków do rozwijania samo-
dzielności w podejmowaniu decyzji finanso-
wych, umacnianie wiary we własne siły i możli-
wości oraz zachęcanie do realizacji zamie-
rzonych celów.

.

Od grosika do złotówki
/Krystyna Krzysteczko - koordynator działań/

/Źródło: K. Krzysteczko, opr. J.M./

Statuetka - Najaktywniejsza Szkoła
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W Drukarni Archidiecezjalnej

Foto: archiwum SP w Chudowie

Śladami Wielkiej 
Ucieczki

Tekst: Maria Spyrka-Stachowska
Foto: Robert Nawrat



9

Skaciści walczyli o Puchar Wójta 
    15 grudnia w restauracji Artus w Przyszo-
wicach rozegrano tradycyjny Turniej Skata 
o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice. Zawo-
dy zaliczane były do klasyfikacji generalnej 
Grand Prix 2012 Okręgu Zabrze PZSkat 
i jednocześnie wyłoniły mistrza gminy w tej 
dyscyplinie.
    W Przyszowicach triumfował równo grający 
Bogdan Gierszendorf z klubu MOK GUIDO 
Zabrze. Tytuł Mistrza Gminy Gierałtowice 
wywalczył Joachim Makselon z LKS Jedność 
32 Przyszowice, który w klasyfikacji generalnej 
turnieju zajął miejsce 9 wśród 57 sklasyfiko-
wanych zawodników. Szczegółowe wyniki 

pierwszej dziesiątki zamieszczamy w tabeli.
    Pierwsza trójka turnieju i mistrz gminy 
otrzymali puchary, a czołowa ósemka nagrody 
rzeczowe. Sportowego sukcesu gratulowali im 
obecni na zawodach wójt gminy Joachim Bar-
giel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk. 
W ceremonii dekoracji udział wzięli również: 
Janusz Papkala - prezes zarządu Okręgu Zab-
rze PZSkat i Tadeusz Żogała - prezes sekcji 
skata LKS Jedność 32 Przyszowice. 
    Nagrody ufundowała gmina Gierałtowice 
oraz GOK w Gierałtowicach.

  1.  Bogdan Gierszendorf

  2.  Jacek Zacher

  3.  Marek Beruda

  4.  Damian Jeziorski

  5.  Henryk Tabak

  6.  Krystian Jaworski

  7.  Piotr Klima

  8.  Władysław Guzik

  9.  Joachim Makselon

10.  Henryk Sikora

MOK GUIDO Zabrze

LWSM Knurów

Skat Club RSM Ruda Śl.

MOK GUIDO Zabrze

Skat Club RSM Ruda Śl.

KS Łabędy Gliwice

MOK GUIDO Zabrze

LKS Jedność 32 Przyszowice

LKS Jedność 32 Przyszowice

SAKOP 4 ASY Bytom

1305     1399   2704

1437     1176   2613

1114      1338  2452

  690     1744   2434

1123     1303   2426

1042     1362   2404

  874     1495   2369

  809     1558   2367

1376       961   2337

1241     1088   2329      

M Imię i nazwisko Klub seria 1   seria 2   suma

Turniej o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice
(VIII Turniej Grand Prix 2012 O/Zabrze)

Kierownik turnieju: Tadeusz Żogała, sędzia: Janusz Papkala. 

Zwycięzcą całego cyklu Grand Prix  
został Rudolf Dorsz z MOK GUIDO 
Zabrze, z prawej prezes J. Papkala

Uczeń z Paniówek wygrał 
wojewódzki konkurs multimedialny
    10 grudnia br. o godzinie 12.00 w Sali 
Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się 
uroczyste podsumowanie konkursu multi-
medialnego „Konstanty Wolny 1877-1940”. 
    Konkurs organizowany był przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty. Jego celem było zainte-
resowanie uczniów historią Śląska, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem postaci Konstantego 
Wolnego - pierwszego marszałka Sejmu 
Śląskiego. Konkurs zbiegł się z obchodzonym 
w regionie rokiem Konstantego Wolnego 
w związku z 90. Rocznicą przyłączenia części 
Górnego Śląska do Polski i 135. rocznicą uro-
dzin Konstantego Wolnego. 

    W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce 
zdobył Tomasz Strzoda uczeń Gimnazjum nr 2 
w Paniówkach, który pokonał 73 rywali. 
Tomasz Strzoda dokonał publicznej prezen-
tacji swojej pracy za co został nagrodzony 
gromkimi brawami. Rzeczową nagrodę za uzy-
skanie I miejsca wręczył Tomkowi wnuk 

marszałka Sejmu Śląskiego - również 
Konstanty Wolny. Gratulacje złożyli: 
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego - Andrzej Gościniak oraz 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kato-
wicach.
Tomaszowi Strzodzie i jego opiekunom 
życzymy dalszych sukcesów!

  Czym w rzeczywistości jest Babski 
Comber? Według podań, to zabawa ostat-
kowa organizowana przez kobiety i dla ko-
biet. 
   W Gierałtowicach panie nie czekały na 
ostatki, lecz już 25 listopada zorganizowały się 
i wesoło zabawiły pod kierownictwem Zbi-
gniewa Cieślika i Grzegorza Pakury. Ozdobą 
imprezy okazały się, i tu niespodzianka, zdolne 
i piękne dziewczyny trenujące boks w gierał-
towickim Klubie Sportowym Garda. Pokaz 
walki bokserskiej i treningu na skakance 
wzbudził ogromny podziw wśród uczestniczek 
Babskiego Combra. Najodważniejsze panie 
skrzyżowały rękawice z mistrzyniami i zdobyły 
swoje pierwsze medale. 
    Sponsorami nagród w konkursach byli: Teatr 

2
Muzyczny w Gliwicach, firma AquaSPA , Ga-
binet Weterynaryjny E. Aparta w Gierałto-
wicach, basen „Wodnik” w Paniówkach, gli-
wicka Restauracja „U Hrabiego”, Cukiernia 
„Teresa Czech”, Biuro Promocji Urzędu Gminy 
Gierałtowoce. 
  Członkowie Stowarzyszenia „Lepsza 
Przyszłość” bardzo dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania ósmej edycji 
Babskiego Combra. Pozyskane podczas za-
bawy środki finansowe zostały przekazane ra-
dom rodziców obu szkół na zakup nowych 
komputerów do pracowni szkolnych. 

Gierałtowicki 
Babski Comber

/U.C./

C.W.

    Oddział Przyszowice PZHGP był orga-
nizatorem Wystawy Gołębi Pocztowych, 
która odbyła się w dniach 7-9 grudnia w sali 
sportowej LKS Gierałtowice. 
    W jej otwarciu uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele gminy Gierałtowice: wójt Joachim 
Bargiel, przewodniczący RG Marek Błaszczyk, 
radny Piotr Drażyk, a także działacze oddziału 
przyszowickiego PZHGP z prezesem Janem 
Wiechoczkiem na czele.
    Miłośnicy gołębi mieli co podziwiać. 
Wystawiono 209 dorodnych okazów, z czego 
nagrodzono aż 113. Wśród wystawców znaleźli 
się tak znani hodowcy jak Bolesław Kajzer i Jan 
Wiechoczek z Oddz. Przyszowice, czy Bernard 
Drozd i Krystian Bednorz z Sośnicowic.

Wystawa gołębi 
pocztowych

Foto: J.M.

Organizatorzy wystawy
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Na zdjęciu: Mateusz Rumin z Mariuszem Wachem - mistrzem świata 
federacji TWBA w wadze ciężkiej.

Wyniki: 
Magdalena Swaczyna rocznik (2003): 
50 m stylem dowolnym: 0:41,57 – 3 miejsce; 
100m stylem dowolnym: 1:30,77 – 3 miejsce; 
50 m stylem grzbietowym: 0:47,15 – 3 miejsce; 
100 m stylem grzbietowym: 1:45,26 – 2 miejsce.
Kocur Sandra rocznik (2003): 
50 m stylem dowolnym: 0:45,66 – 10 miejsce; 
100m stylem dowolnym: 1:49,92 – 12 miejsce; 
50 m stylem grzbietowym: 0:54,02 – 11 miejsce; 
100 m stylem grzbietowym: 1:50,52 – 7 miejsce. 
Wyrobek Robert (2003): 
50 m stylem dowolnym: 0:41,57 – 9 miejsce; 
100m stylem dowolnym: 1:31,77 – 5 miejsce; 
50 m stylem grzbietowym: 0:46,27 – 2 miejsce; 
100 m stylem grzbietowym: 1:38,61 – 2 miejsce. 
Pierchała Maksymilian (2004): 
50 m stylem grzbietowym: 0:52,48 – 12 miejsce; 
100 m stylem grzbietowym: 2:00,49 – 12 miejsce. 
Bartnik Dariusz (2003): 
50 m stylem grzbietowym: 0:54,58 – 18 miejsce; 
100 m stylem grzbietowym: 1:54,93 – 8 miejsce. 
Lamla Filip (2003): 
100m stylem dowolnym: 1:54,34 – 20 miejsce; 
100 m stylem grzbietowym: 2:04,24 – 14 miejsce. 

    Zawodnicy LKS Jedność 32 Przyszo-
wice z powodzeniem startowali w Zawo-
dach Mikołajkowych w Kozach w dniu 
02.12.2012 r. Reprezentanci klubu zdo-
byli 6 medali. Roczniki 2003 i 2004 były 
klasyfikowane razem. 
Należy podkreślić fakt, iż młodzi zawo-
dnicy 8 i 9 lat regularnie trenują dopiero 
od września 2012 roku.  

Sukcesy pływaków 
Jedności

    27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach rozegrano ósmy, a zarazem 
finałowy turniej szachowy o GRAND PRIX 
2012 Gminy Gierałtowice. Grano 7 rund 
tempem P’15.
    Zawody miały swoją dramaturgię. Punkty zdo-
byte w turnieju finałowym liczyły się podwójnie. 
Wydaje się, że presji nie wytrzymał najlepiej do-
tychczas grający (cztery zwycięstwa turniejowe 
z rzędu) Piotr Spyra z Ornontowic. Trzecie 
miejsce zajęte w ostatnim turnieju pozbawiło go 
szansy na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. 
Skorzystał na tym Wojciech Waruga, który był 
drugi, a zdobyte punkty wystarczyły mu do zwy-
cięstwa w całym Grand Prix. Do klasyfikacji 
końcowej sumowano punkty GP, zdobyte 
w 6. turniejach. Ósmy turniej wygrał Tomasz 
Semik z Gliwic i dzięki 40 pkt. za zwycięstwo 
awansował na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. 
    Po zakończeniu ostatniej rundy odbyło się 
podsumowanie całego cyklu, w którym udział 
wzięło 43 szachistów z gminy Gierałtowice i wielu 
miast i miejscowości z terenu Śląska. Organizator 
zawodów - dyrektor GOK Paweł Rosicki wręczył 
najlepszym szachistom dyplomy i nagrody pie-
niężne. Otrzymała je pierwsza czwórka. Dalsze 
miejsca nagrodzone były bonami towarowymi.
    Warto dodać, że cały cykl sprawnie sędziował 
Ryszard Nowak z Knurowa. 

1.  

2.   

3.   

4.  

5.   

6.   

7.   

8.  

kat. miejscowość

Wojciech Waruga - Ornontowice                    5 

Piotr Spyra - Ornontowice                              5 .

Michał Waruga - Ornontowice                       4,5 .

Tomasz Semik - Gliwice                                 5,5 

Kazimierz Tchórzewski - Ruda Śląska            5 

Edward Pawłowski - Zabrze                            4 

Bronisław Wiechowski - Bytom                       4 

Bogdan Tarasek - Bytom                                 4 

I
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II+

I

II+

II+

II

II

8. Finałowy turniej - pierwsza ósemka 
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kat. miejscowość

Wojciech Waruga - Ornontowice                    

Piotr Spyra - Ornontowice                               

Michał Waruga - Ornontowice                        .

Tomasz Semik - Gliwice                                  

Kazimierz Tchórzewski - Ruda Śląska             

Edward Pawłowski - Zabrze                             

Bronisław Wiechowski - Bytom                        

Bogdan Tarasek - Bytom                                  
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    Pływackie Mistrzostwa Gminy Szkół o Pu-
char Wójta rozegrano w dwóch turach. 29 listo-
pada na WODNIKU ścigali się uczniowie pod-
stawówek, a 6 grudnia gimnazjaliści.
    W grupie szkół podstawowych najlepszymi 
zawodnikami mistrzostw zostali uznani: Alicja 
Idzikowska ze SP w Gierałtowicach i Rafał Wyro-
bek ze SP w Paniówkach. Warto dodać, że Alicja 
jest aktualną sześciokrotną Mistrzynią Śląska 
w pływaniu w kategorii dziesięciolatków. 
    Wśród gimnazjalistów brylowali: Kamila 
Widuch i Michał Nowak z Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach. Kryterium wyboru najlepszych 
zawodników były punkty FINA uzyskane za wy-
niki na poszczególnych dystansach.
    W każdej konkurencji trzej najlepsi zawodnicy 
i zawodniczki z poszczególnych kategorii wieko-
wej otrzymywali dyplomy oraz medale. W ten sam 
sposób udekorowano najlepsze sztafety pły-
wackie. 
    Nagrody wręczali przedstawiciele gminy 
Gierałtowice: wójt Joachim Bargiel, przewo-
dniczący Rady Gminy Marek Błaszczyk, 
kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia Barbara 
Mansfeld oraz dyrektorzy Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych.
    - Trzeba przyznać, iż poziom sportowy z kolej-
nymi zawodami jest coraz wyższy. Większość 
zawodników poprawiła swoje rekordy życiowe. - 
oceniła mistrzostwa dr Alicja Stachura - główny 
koordynator zawodów. 
    Współorganizatorem zawodów była pływalnia 
WODNIK, a sponsorami m.in.: Gmina Gierałto-
wice, GOK i PZU.

/J.M./

Mistrzostwa Gminy 
w Pływaniu
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Mistrzostw Gminy Gierałtowice w Pływaniu Młodzieży Gimnazjalnej

Kl.I - 25 m st.grzbietowym, dziewcząt 
1. Stawiarska Magdalena 29,11 SP Przyszowice
2. Sommer Małgorzata 30,06 SP Przyszowice
3. Lechus Wiktoria 31,76 SP Przyszowice
25 m st.grzbietowym,chłopcy
1. Nowak Wiktor 32,84 SP Przyszowice
2. Dziwisch Paweł 34,32 SP Przyszowice
3. Wolnic Maksymilian 35,63 SP Chudów
kl. II 25 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Idzikowska Anna 23,18 SP Gierałtowice
2. Smolarek Alina 24,65 SP Przyszowice
3. Browarska Emilia 24,95 SP Paniówki
Kl.II 25 m st.grzbietowym, chłopcy
1. Pierchała Maksymilian 23,11 SP Przyszowice
2. Browarski Maciej 23,70 SP Paniówki
3. Majowski Krzysztof 27,24 SP Paniówki
Kl.III 25 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Swaczyna Magdalena 20,91 SP Paniówki
2. Kocur Sandra 24,34 SP Przyszowice
3. Mryka Martyna 26,39 SP Przyszowice
Kl.III 25 m st.grzbietowym, chłopcy
1. Wyrobek Robert 20,92 SP Paniówki
2. Bartnik Dariusz 21,82 SP Paniówki
3. Kuś Mateusz 23,64 SP Paniówki
Kl.IV 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Szołtysek Karolina 45,59 SP Gierałtowice
2. Pierchała Paulina 46,75 SP Przyszowice
3. Nawrat Anna 59,18 SP Przyszowice
Kl.IV 50 m st.grzbietowym, chłopców
1. Prokop Bartosz 46,65 SP Paniówki
2. Kruczkowski Adam 46,81 SP Przyszowice
2. Wiszniowski Patryk 48,25 SP Przyszowice
4. Dembia Mateusz 50,73 SP Gierałtowice
Kl.V 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Rozkoszek Julia 50,34 SP Gierałtowice
2. Rzepa Wiktoria 52,70 SP Chudów
3. Kalabis Emilia 53,46 SP Przyszowice
Kl.V 50 m st.grzbietowym, chłopców
1. Kachel Oskar 44,94 SP Gierałtowice
2. Ludynia Marceli 51,63 SP Paniówki
3. Mateja Mateusz 53,52 SP Przyszowice
Kl.VI 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika 41,41 SP Przyszowice
2. Stawiarska Marta 42,73 SP Przyszowice
3. Moń Weronika 46,88 SP Gierałtowice
Kl.VI 50 m st.grzbietowym, chłopców
1. Wyrobek Rafał 39,83 SP Paniówki
2. Stareczek Kamil 41,51 SP Przyszowice
3. Majowski Łukasz 44,25 SP Paniówki

kl. II 25 m st.kraul, dziewcząt
1.Idzikowska Anna 19,69 SP Gierałtowice
2. Browarska Emilia 26,52 SP Paniówki
3. Wolny Natalia 26,56 SP Przyszowice
Kl.II 25 m st.kraul, chłopcy
1.Pierchała Maksymilian 22,00 SP Przyszowice
2. Browarski Maciej 25,86 SP Paniówki
3. Ceśla Dawid 27,58 SP Paniówki
Kl.III 25 m st.kraul, dziewcząt
1. Swaczyna Magdalena 19,52 SP Paniówki
2. Kocur Sandra 20,88 SP Przyszowice
3. Hajduk Jolanta 23,73 SP Przyszowice
Kl.III 25 m st.kraul, chłopcy
1. Wyrobek Robert 19,74 SP Paniówki
2. Bartnik Dariusz 20,91 SP Paniówki
3. Lamla Filip 22,58 SP Przyszowice
Kl.IV 50 m st.kraul, dziewcząt
1. Idzikowska Alicja 33,39 SP Gierałtowice
2. Szołtysek Karolina 40,41 SP Gierałtowice
3. Pierchała Paulina 48,09 SP Przyszowice
Kl.IV 50 m st.kraul, chłopców
1. Prokop Bartosz 37,97 SP Paniówki
2. Kruczkowski Adam 40,32 SP Przyszowice
3. Wiszniowski Patryk 40,53 SP Przyszowice
Kl.V 50 m st.kraul, dziewcząt
1. Kaletka Karolina 36,05 SP Gierałtowice
2. Rozkoszek Julia 36,44 SP Gierałtowice
3. Rzepa Martyna 43,23 SP Chudów
Kl.V 50 m st.kraul, chłopców
1. Kachel Oskar 36,93 SP Gierałtowice
2. Ludynia Marceli 41,30 SP Paniówki
3. Jachnik Krystian 48,78 SP Chudów
Kl.VI 50 m st.kraul dziewcząt
1. Mandziej Angelika 35,11 SP Przyszowice
2. Moń Weronika 42,32 SP Gierałtowice
3. Stawiarska Marta 42,70 SP Przyszowice
Kl.VI 50 m st.kraul, chłopców
1. Wyrobek Rafał 35,53 SP Paniówki
2. Stareczek Kamil 35,79 SP Przyszowice
3. Cajza Szymon 36,61 SP Paniówki
Kl.III 25 m st.klasyk, dziewcząt
1. Mryka Martyna 26,39 SP Przyszowice
2. Swaczyna Magdalena 28,19 SP Paniówki
3. Ferfecka Eunika 31,35 SP Przyszowice
Kl.III 25 m st.klasyk, chłopcy
1. Wyrobek Robert 26,21 SP Paniówki
2. Brosz Kacper 28,45 SP Paniówki
3. Lamla Filip 28,78 SP Przyszowice

Kl. IV 50 m st.kraul, klasyk
1. Idzikowska Alicja 43,50 SP Gierałtowice
2. Szołtysek Karolina 53,00 SP Gierałtowice
3. Pierchała Paulina 54,21 SP Przyszowice
Kl.IV 50 m st.klasyk, chłopców
1. Dembia Mateusz 52,11 SP Gierałtowice
2. Prokop Bartosz 53,02 SP Paniówki
3. Kruczkowski Adam 55,86 SP Przyszowice
Kl.V 50 m st.klasyk, dziewcząt
1. Kaletka Karolina 45,53 SP Gierałtowice
2. Rozkoszek Julia 47,13 SP Gierałtowice
3. Kostrzak Aleksandra 1;03,42 SP Gierałtowice
Kl.V 50 m st.klasyk, chłopców
1. Kachel Oskar 51,20 SP Gierałtowice
2. John Jakub 1;03'78 SP Paniówki
3. Ludynia Marceli 1;03'92 SP Paniówki
Kl.VI 50 m st.klasyk dziewcząt
1. Mandziej Angelika 47,37 SP Przyszowice
2. Adamska Julia 55,66 SP Przyszowice
3. Stawiarska Marta 56,16 SP Przyszowice
Kl.VI 50 m st.klasyk, chłopców
1. Majowski Łukasz 45,34 SP Paniówki
2. Woźniczka Jakub 50,54 SP Przyszowice
3. Stareczek Kamil 54,00 SP Przyszowice
100 m st.zm dziewcząt open 
1. Idzikowska Alicja 1;22'96 SP Gierałtowice
2. Kaletka Karolina 1;33'50 SP Gierałtowice
3. Idzikowska Anna 1;48'17 SP Gierałtowice
100 m st.zm chłopcy open 
1.Wyrobek Rafał 1;29'59 SP Paniówki
2. Cajza Szymon 1;38'31 SP Paniówki
3. Małyszek Patryk 1;45'09 SP Przyszowice
Sztafety 4x50 m stylem dowolnym, 
dziewczęta 
1. SP Gierałtowice 2;27'30
2. SP Przyszowice 2;48'56
3. SP Chudów 3;09'79
4. SP Paniówki 3;26'46
chłopcy
1. SP Paniówki 2;27'83
2. SP Przyszowice 2;34'89
3. SP Gierałtowice 2;56'29
4. SP Chudów 2;59'04
Najlepsza Zawodniczka 
- ALICJA IDZIKOWSKA SP Gierałtowice
Najlepszy Zwodnik
-  RAFAŁ WYROBEK SP Paniówki

Opracowanie wyników: dr Alicja Stachura

Opracowanie wyników: dr Alicja Stachura

Kl.I 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Biskup Kinga 41,40 Przyszowice
2. Białecka Agata 45,10 Przyszowice
3. Niedziela Patrycja 48,04 Przyszowice
Kl.I 50 m st.grzbietowym, chłopców
1. Legęcki Bartłomiej 39,39 Przyszowice
2. Kalabis Kamil 44,27 Przyszowice
3.Nowicki Sebastian 45,29 Gierałtowice
Kl.II 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Widuch Kamila 38,81 Przyszowice
2. Wilczek Michalina 49,64 Przyszowice
3. Warych Natalia 51,26 Paniówki
Kl.II 50 m st.grzbietowym, chłopców
1. Nowak Michał 39,59 Przyszowice
2. Szolc Wiktor 40,32 Paniówki
3. Jeziorek Fabian 41,10 Gierałtowice
Kl.III 50 m st.grzbietowym, dziewcząt
1. Skrobol Monika 43,01 Przyszowice
2. Kachel Jagoda 43,81 Gierałtowice
3. Kostrubała Sara 44,62 Gierałtowice
Kl.III 50 m st.grzbietowym, chłopców
1. Moś Wojciech 41,28 Przyszowice
2. Gawlik Karol 43,51 Paniówki
3.Wieczorek Tymoteusz 43,67 Paniówki
Kl.I 50 m st.kraul, dziewcząt
1. Biskup Kinga 36,59 Przyszowice
2. Mryka Monika 40,44 Gierałtowice
3. Andra Silke 42,28 Przyszowice
Kl.I 50 m st.kraul, chłopców
1. Legęcki Bartłomiej 32,98 Przyszowice
2. Kalabis Kamil 38,81 Przyszowice
2. Nowicki Sebastian38,81 Gierałltowice
3. Włoczka Radosław 38,91 Gierałtowice

Kl.II 50 m st.kraul, dziewcząt
1. Widuch Kamila 36,72 Przyszowice
2. Wilczek Michalina 39,69 Przyszowice
3. Przybylska Wiktoria 41,27 Paniówki
kl. II 50 m st.kraul, chłopców
1. Nowak Michał 32,11 Przyszowice
2. Jeziorek Fabian 34,25 Gierałtowice
3. Szolc Wiktor 34,66 Paniówki
Kl.III 50 m st.kraul dziewcząt
1. Kostrubala Sara 36,71 Gierałltowice
2. Kachel Jagoda 36,25 Gierałtowice
3. Rusin Oliwia 37,77 Przyszowice
Kl.III 50 m st.kraul, chłopców
1. Masłocha Wojciech 38,38 Paniówki
2. Czarnecki Patryk 38,71 Przyszowice
3. Kachel Michał 38,89 Gierałtowice
Kl.I 50 m st.klasyk, dziewcząt
1. Mryka Monika 47,47 Gierałtowice
2. Biskup Kinga 49,87 Przyszowice
3. Rozmus Dominika 55,59 Paniówki
Kl.I 50 m st.klasyk, chłopców
1. Rajs Bartosz 51,35 Gierałtowice
2. Domin Paweł 58,13 Paniówki
3. Rybka Paweł 1;00'40 Paniówki
Kl.II 50 m st.klasyk, dziewcząt
1. Widuch Kamila 47,63 Przyszowice
2. Wilczek Michalina 49,11 Przyszowice
3. Warych Angelika 51,46 Paniówki
kl. II 50 m st.klasyk, chłopców
1. Wiaterek Jakub 41,76 Gierałtowice
2. Adamczyk Mateusz 43,91 Gierałtowice
3. Furmaniak Jakub 49,07 Gierałtowice

Kl.III 50 m st.klasyczny dziewcząt
1. Kachel Jagoda 45,41 Gierałtowice
2. Rusin Oliwia 47,95 Przyszowice
3. Gabor Ewelina 52,14 Paniówki
Kl.III 50 m st.klasyk, chłopców
1. Falkus Wojciech 44,52 Paniówki
2. Czarnecki Patryk 46,20 Przyszowice
3. Smieszek Mateusz 51,81 Przyszowice
50 m st. motylkowym M - open
1.Gieniusz Jadwiga 54,40 Gierałtowice
2. Wilczek Anna 50,15 Przyszowice
3. Rusin Oliwia 1;00'50 Przyszowice
50 m st. motylkowym M - open
1. Legęcki Bartłomiej 42,25 Przyszowice
1. Adamczyk Mateusz 42,25 Gierałtowice
2. Sobieraj Łukasz 47,85 Gierałtowice
3.Wloczka Radosław 51,60 Gierałtowice
Sztafety 4x50 m st. dowolnym
dziewczęta
1. Przyszowice 2;28'86
2. Gieraltowice 2;37'04
3. Paniówki 2;51'65
chłopcy
1. Przyszowice 2;23'78
2. Gieraltowice 2;25'82
3. Paniówki 2;28'78
Najlepsza Zawodniczka: 
Widuch Kamila Przyszowice
Najlepszy Zwodnik: 
Nowak Michał Przyszowice



Świąteczne klimaty
Zabawa i spotkanie
ze św. Mikołajem 

Kiermasz Świąteczny 
w Gierałtowicach

    Zbliża się czas świąteczny, a z nim przygoto-
wania do Bożego Narodzenia. Gminny Ośrodek 
Kultury w Gieraltowicach rozpoczął je warszta-
tami florystycznymi pt. „MAGIA ŚWIĄT”. 
Ich uczestniczki z zapałem wzięły się do pracy 
i stworzyły piękne ozdoby świąteczne : wianki, 
zawieszki i przesłodkie stroiki z żywej choinki.

Podziwiali Wrocław w świątecznej szacie
     Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach zorganizował wycieczkę na 
Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia. 
Mieszkańcy z wszystkich sołectw naszej gminy 
mieli okazję podziwiać stolicę Dolnego Śląska 
w świątecznej szacie. - Na jarmarku można było 
w pełni odczuć klimat zbliżającego się Bożego 
Narodzenia, a stoisk z ozdobami świątecznymi 
było bez liku. Miasto w świątecznej aurze pre-
zentowało się przepięknie. - mówią uczestnicy 
wycieczki.
    Ci, którzy znają Wrocław, wiedzą, że  zauł-
ków miasta pilnują krasnale - około dwudziesto-
centymetrowe postacie odlane z brązu. Naj-
bardziej spostrzegawczy uczestnicy wycieczki 
wzięli udział w konkursie, w którym zadaniem 
było odnalezienie i sfotografowanie jak naj-
większej ilości wrocławskich krasnali.   

15 grudnia br. 

Warsztaty Florystyczne

Krasnal Pracz
przy Moście Piaskowym

Rynek we Wrocławiu

    6  grudnia w sali LKS w Gierałtowicach 
odbyła się tradycyjna Zabawa Mikołajkowa dla 
najmłodszych mieszkańców gminy. Udział 
wzięło w niej około stu dzieci z wszystkich 
sołectw, które przybyły z rodzicami i opieku-
nami.
   Czas zabawy przeleciał jak z bicza strzelił, a to 
za sprawą świetnej pary klaunów, która przez 
trzy godziny absorbowała uwagę dzieciaków 
i dorosłych. Liczne konkursy, piosenki i tańce 
wciągnęły do zabawy całe towarzystwo. 
Zakończyło ją spotkanie ze św. Mikołajem, 
który obdarował wszystkie dzieci paczkami 
przygotowanymi przez organizatorów. 
    Nad sprawnym przebiegiem imprezy czu-
wały panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach oraz dyrektor Paweł Rosicki.     
Zabawę i spotkanie ze św. Mikołajem zorga-
nizowali wspólnie Urząd Gminy i GOK w Gie-
rałtowicach. 

.

    13 grudnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach zorganizowano Kiermasz 
Świąteczny, który cieszył się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców gminy.   

    Olbrzymią niespodzianką okazała się wizyta 
gości z Republiki Południowej Afryki - nau-
kowców z Uniwersytetu w Johannesburgu, 
którzy m.in. z wójtem gminy dr Joachimem 
Bargielem oglądali (i kupowali) ozdoby świą-
teczne i wyroby rękodzieła.  
    Wśród wystawców znalazły się m.in. stoiska 
ze świetlic GOK, na których sprzedawano 
piękne ozdoby bożonarodzeniowe wykonane 
przez dzieci. Dochód ze sprzedaży przezna-
czono jak zwykle na zakup materiałów do zajęć 

plastycznych. Nie zabrakło ozdób wykonanych 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, 
m.in. z Gierałtowic i Chudowa, a także stoisk 
prywatnych wystawców.

Klauni bawili małych i dużych

Spotkanie ze św. Mikołajem dla wielu dzieci było olbrzymim 
przeżyciem

Goście z Uniwersytetu w Johannesburgu, od lewej: 
prof. T. Marwala, prof. J. Pretorius.

Stoisko GOK

/Źródło: A. Czapelka/ /GOK/

Świetnie bawiły się również mamy

Zabawa w gronie rówieśników

Panie z GOKu pomagały ekipie św. Mikołaja


