
8 marca

Wójt Gminy 
Gierałtowice

Joachim Bargiel

Przewodniczący
Rady Gminy

Marek Błaszczyk

    Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Oddz. w Gliwicach, ser-
decznie zaprasza wszystkie Panie z roczników 
1944-1963 do zrobienia bezpłatnych przesie-
wowych badań mammograficznych.  
    Mammografia jest bezpłatna dla tych Pań 
z ww. roczników, które jeszcze nigdy jej nie 
robiły oraz dla tych, którym upłynęły 2 lata od 
poprzedniego badania.   
     Badania będzie można wykonać w mammo-
busie gliwickiego Centrum Onkologii - w dniach 
12-15 marca br. będzie on stacjonował na par-
kingu przy restauracji Szmaragdowa w Gierałto-
wicach, przy ul. Ks. Władysława Roboty 69.    

Organizatorzy informują, że w celu wykonania 
badań nie trzeba wcześniej się rejestrować, ani 
też posiadać skierowania czy zaproszenia. 
Na szczegółowe informacje można otrzymać  
odpowiedź pod numerem tel.: 32 278 98 96. 
    Współorganizatorami akcji bezpłatnych ba-
dań są: Urząd Gminy w Gierałtowicach i restau-
racja Szmaragdowa.

12-15 marca w Gierałtowicach

Z okazji Dnia Kobiet 
życzymy mieszkankom gminy Gierałtowice 

wiele miłości, szczęścia osobistego, 
spełnienia marzeń oraz satysfakcji 

z wykonywanej pracy 
i uśmiechu na co dzień.

Termin badań: 12-14 marca w godz.: 9.00-16.00, 15 marca w godz.: 10.00-17.00. 
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Oczyszczalnia ruszy w lipcu

Sesje Rady Gminy

Wystawa w bibliotece
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/Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice/

Druk: CUD-DRUK 

    W związku ze zmianą systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, każdy właściciel 
nieruchomości zamieszkałej powinien wypo-
wiedzieć umowę z przedsiębiorcą odbiera-
jącym odpady komunalne z jego nierucho-
mości. Umowę należy wypowiedzieć z zacho-
waniem terminu wypowiedzenia zawartym 
w tej umowie.   

    Proponowany wzór wypowiedzenia znaj-
d u j e  s i ę  n a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j :  
www.gieraltowice.pl, a także w biurze sołtysa 
oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice.
    Dodatkowe informacje na temat nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
znajdują się na stronie internetowej: 
www.gieraltowice.pl oraz w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierał-
towice.

Komunikat Referatu Ochrony 
Środowiska UG Gierałtowice

    10 marca br. (niedziela) w godz. od 9.30 
do 18.00 w salkach przy kościele parafial-

nym w Gierałtowicach odbędzie się trady-

cyjny Kiermasz Wielkanocny. 
    Organizatorzy: Gmina Gierałtowice i Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach serde-

cznie zapraszają do odwiedzenia stoisk, na 

których będzie można m.in. nabyć wyroby 

rękodzieła artystycznego związane z nadcho-

dzącymi świętami.  

Sesja w dniu 5 lutego 2013 r.

    XXVII sesja RG odbyła się 5 lutego 
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach. Obrady poprowadził Marek 
Błaszczyk - przewodniczący RG Gierałtowice.
    Jednym z istotniejszych punktów obrad były 
sprawozdania z prac komisji stałych RG w okresie 
międzysesyjnym. Złożyli je przewodniczący tych 
komisji: Grażyna Malec - Komisja Kultury, 
Oświaty i Zdrowia, Artur Tomiczek - Komisja 
Rewizyjna, Eugeniusz Kurpas - Komisja Gór-
nictwa, Marian Szołtysek - Komisja Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Prze-
strzennego i Paweł Hirsz - Komisja Budżetu i Pla-
nowania. Wspólnym elementem prac komisji było 
m.in. opiniowanie projektów uchwał RG. 
Po zapoznaniu się z nimi radni rozpatrzyli i podjęli 
uchwały w sprawach: A-B - zmiany uchwał RG 
dotyczących: Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gierałtowice na lata 2013-2028 oraz bud-
żetu Gminy Gierałtowice na rok 2013. C - Opłat za 

świadczenia w publicznych przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę Gierałtowice. D - Przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii. D - Przyjęcia planów pracy 
komisji stałych RG Gierałtowice na rok 2013.  
    W kolejnym punkcie programu sesji głos zabrali 
sołtysi z wszystkich sołectw gminy, którzy poru-
szyli kwestie bezpieczeństwa na drogach - głównie 
chodziło o brak znaków poziomych na niektórych 
jezdniach, spowodowany m.in. pracami kanaliza-
cyjnymi. Ponieważ są to m.in. drogi powiatowe 
i wojewódzkie o interwencję w tej sprawie zwró-
cono się do radnego powiatowego Tomasza 
Kowola.  
    Po wystąpieniu wójta gminy Joachima 
Bargiela, który obszernie zapoznał Radę Gminy 
ze swoją działalnością w okresie międzysesyj-
nym oraz odpowiedziach na interpelacje, przewo-
dniczący Marek Błaszczyk zamknął obrady.  

Sesja w dniu 26 lutego 2013 r.

    XXVIII sesja RG odbyła się 26 lutego br. 
w budynku ZSP w Przyszowicach. Jej otwarcia 
dokonał i obradom przewodził (z wyjątkiem 
pkt. 6 porządku obrad) przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk.
    Przebieg sesji zdominował pkt. 6 porządku 
obrad, zgodnie z którym Rada Gminy miała zająć 
stanowisko w sprawie ewentualnego naruszenia 
przez radnego Marka Błaszczyka art. 24f ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Artykuł 
ten stanowi, że radny nie może prowadzić 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia komunalnego gminy.  
    Całą sprawę wywołał Związek Zawodowy 
Ratowników przy KWK Sośnica-Makoszowy, 
który w piśmie skierowanym do radnych gminy 
sugeruje, że radny Błaszczyk naruszył cytowany 
wyżej artykuł. Dowodem na to miała być za-
łączona fotografia tablicy umieszczonej na płocie 
boiska w Przyszowicach, na której zawarte były 
m.in. informacje dotyczące gospodarstwa rolnego 
prowadzonego przez radnego. Ponieważ płot 
okalający boisko jest własnością gminy, związ-
kowcy uznali, iż jest to wystarczający powód, aby 
stwierdzić, że radny wykorzystuje mienie gminy 
do prowadzenia działalności gospodarczej i tym 
samym jego mandat powinien wygasnąć.   
    Pismo przesłano również do wiadomości 
wojewody śląskiego i wójta gminy Gierałtowice.
    Sprawą pomówienia radnego Błaszczyka zajęła 
się Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa 
i Utrzymania Porządku RG Gierałtowice, kiero-
wana przez radnego Krzysztofa Wiaterka. Przed 
wydaniem opinii w tej sprawie oceniono dostępne 
materiały i informacje.
    Wyjaśnienia dotyczące zaistniałej sytuacji 
złożył prezes LKS Jedność32 Przyszowice 
Marian Szołtysek, który powiedział, że baner 
został zawieszony dlatego, że radny Błaszczyk od 
wielu lat przekazuje na rzecz klubu znaczne sumy 
pieniędzy (tylko w roku 2012 - 65,1 tys. zł). Baner, 
podobnie jak inne, był informacją o sponsorach 
klubu. W ten sposób chcemy uhonorować naszych 
darczyńców - Przyświecał nam też cel, że być może 
dzięki rozpowszechnianiu informacji o naszych 
sponsorach uda nam się pozyskać kolejnych i tak 
też się stało - wyjaśnia prezes Szołtysek. Powie-

dział również, że bez sponsora klub nie byłby 
w stanie funkcjonować na takim poziomie jak 
obecnie.
    Komisja zapoznała się również z dwiema opi-
niami prawnymi na temat zaistniałej sytuacji, 
które sporządzili: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki 
oraz prof. dr hab. Czesław Martysz. Obydwaj 
eksperci uznali, że radny Marek Błaszczyk nie 
naruszył ustawy o samorządzie gminnym.
    Wyjaśnienia złożył również radny Marek 
Błaszczyk. Podkreślił, że baner został wywie-
szony bez jego zgody. Nie zawierał również z LKS 
Jedność 32 Przyszowice żadnej umowy doty-
czącej wywieszania banerów, nie prowadzi 
również działalności gospodarczej z wykorzy-
staniem obiektów komunalnych gminy - Sponso-
ruję ten klub, dokonując darowizn, nie oczekując 
niczego w zamian. - wyjaśnił radny.
    W świetle zebranych informacji Komisja Samo-
rządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porząd-
ku Publicznego RG Gierałtowice uznała, że radny 
Marek Błaszczyk nie naruszył art. 24f ustawy 
o samorządzie gminnym i opinię taką przedstawiła 
w trakcie obrad XXVIII sesji RG. Takie samo 
stanowisko w tracie głosowania (jednogłośnie) 
zajęła Rada Gminy Gierałtowice. 
      Na forum sesji sprawę z banerami skomen-
tował radny Piotr Drażyk - Myślę, że działanie 
Związku Zawodowego Ratowników przy KWK 
Sośnica-Makoszowy ma na celu wyeliminowanie 
z Rady Gminy człowieka, który jest dla górnictwa 
niewygodny, ponieważ nagłaśnia sprawę wpływu 
wydobywania węgla na bezpieczeństwo gminy 
i uważa, że eksploatacja węgla nie powinna się 
odbywać kosztem niszczenia środowiska natu-
ralnego oraz mienia mieszkańców gminy.

    W dalszej części obrad radni rozpatrzyli i podjęli 
uchwały w sprawach: A - przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 
2015 z perspektywą do roku 2019”. B- Określenia 
zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości 
oraz wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata. C- Przyjęcia planu pracy Komisji 
Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania 
Porządku RG Gierałtowice na 2013 rok. 

Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Kroszonki J. Urbanik
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    1 lutego br. wójt Joachim Bargiel wziął udział 
posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które 
odbyło się w Kaletach - powiat tarnogórski. 
Uczestniczyło w nim ponad 100 samorzą-
dowców z województwa śląskiego. Głównym 
tematem posiedzenia były kwestie związane 
z gospodarką odpadami w województwie 
śląskim, w świetle przepisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku. Konwent był m.in. 
okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy 
samorządowcami oraz uzyskania odpowiedzi 
na pytania związane z tematem przewodnim 
spotkania.

Debata nad rozwojem 
Ziemi Gliwickiej
    11 lutego w gliwickim Ratuszu odbyła się debata poświęcona rozwojowi Gliwic 
i powiatu gliwickiego, min. w kontekście pozyskiwania pieniędzy unijnych ze 
środków przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020. 

    W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy 
prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza 
wzięli udział samorządowcy oraz parlamenta-
rzyści Ziemi Gliwickiej, m.in. z PO (wicemar-
szałek Senatu RP Maria Pańczyk-Poździej, 
posłowie: Jan Kazimierczak, Andrzej Gała-
żewski, Borys Budka, Tomasz Głogowski), 
z PiS (Jerzy Polaczek, Piotr Pyzik) i Ruchu 
Palikota - Marek Stolarski. Powiat repre-
zentował starosta Michał Nieszporek, a gminę 
Gierałtowice wójt Joachim Bargiel.
    Jednym z celów spotkania było wypra-
cowanie wspólnego programu działania zmie-

rzającego do bardziej sprawiedliwego podziału 
przyszłego budżetu unijnego.
    W trakcie dyskusji starosta Nieszporek 
podkreslił: - Miasto to nie wyspa. Gliwice mają 
swoje otoczenie, którym jest powiat gliwicki. 
Wszystkie aspekty rozwoju miasta są istotne dla 
całej Ziemi Gliwickiej.    
    Posłowie i samorządowcy wiele uwagi po-
święcili również planom budowy gliwickiego 
odcinka DTŚ, hali sportowej „Podium”, 
organizacji centrum powiadamiania ratunko-
wego i inwestycjom drogowym. 

Zasłużeni dla obronności kraju
    Podinspektor Krzysztof Sierantowicz oraz 
Ryszard Skwirut (z Centrum Zarządzania Kry-
zysowego UG Gierałtowice) odznaczeni zostali 
medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
Pierwszy z nich otrzymał odznaczenie srebrne, 
drugi - brązowe.
    Medale nadane zostały przez ministra obrony 
narodowej, na wniosek starosty gliwickiego, za 
osiągnięcia i wzorowe wykonywanie obowiąz-
ków służbowych na rzecz obronności kraju. Poza 
pracownikami gierałtowickiego magistratu 
otrzymało je  jeszcze sześć osób z powiatu gliwic-
kiego. Odznaczenia wręczyli: komendant WKU 
w Gliwicach ppłk dypl. Roman Nowogrodzki 
i starosta gliwicki Michał Nieszporek, w trakcie 

spotkania, które odbyło się 8 lutego br. w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach.

/Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego, opr. J.M./

/Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Foto: Romana Gozdek

Policyjne statystyki

Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice Knurów Gm. Gierałtowice Gm. Pilchowice

17 18 19 19

692
632

119115
131

85

33 35

47 47

2011 r.

2012 r.

2011 r.

2012 r.

Porównanie przestępczości 
w rozbiciu na sołectwa

Porównanie trzech gmin 
(liczba zdarzeń przestępczych)

    Podinspektor Maciej Kawa - udostępnił sta-
tystyki w których zestawiono liczby zdarzeń przestępczych w roku 2011 i 2012. Dane w tabeli 
nr 1 dotyczą gminy Gierałtowice, w tabeli nr 2 możemy porównać jak w tych zestawieniach 
wypadamy na tle sąsiadów.

Komendant Posterunku Policji w Knurowie 

1 2

Foto: Romana Gozdek
    21 lutego w budynku ZSP w Gierałtowicach 
odbyło się zebranie wiejskie, które zwołała 
Rada Sołecka Gierałtowic. Obradom przewo-
dziła sołtys Gerda Czapelka.
    W trakcie zebrania omawiano m.in. tematy 
dotyczące: eksploatacji górniczej i realizacji 
napraw szkód górniczych, kanalizacji sanitarnej 

3oraz kalkulacji ceny 1m  wody.
Dyskutowano również na temat nowych zasad 
gospodarki odpadami oraz gospodarki 
finansowej i inwestycyjnej na rok 2013. 

    4 marca rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 
w powiecie gliwickim. Potrwa do 8 kwietnia. 
Kwalifikację przeprowadza powiatowa komisja 
lekarska dla powiatu gliwickiego. Przy kwali-
fikacji pracują także: przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz przedsta-
wiciele włodarzy gmin powiatu gliwickiego. 
Podczas kwalifikacji wojskowej wykonane są na-
stępujące czynności: sprawdzenie tożsamości 
osób podlegających kwalifikacji, ustalenie ich 
zdolności do czynnej służby wojskowej, wstępne 
przeznaczenie do poszczególnych form powsze-
chnego obowiązku obrony RP, założenie ewi-
dencji wojskowej, wydanie wojskowych doku-
mentów osobistych, przeniesienie osób podlega-
jących stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do 
rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń 
o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, 
przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotni-
czych form służby wojskowej. 
- Osoby podlegające kwalifikacji otrzymują wez-
wania na konkretny termin.  Trzeba pamiętać, że 
stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko-
wej musi mieć przy sobie dowód osobisty lub 
inny dokument pozwalający na ustalenie tożsa-
mości. Jeśli stawienie się do kwalifikacji w termi-
nie określonym w wezwaniu nie było możliwe, 
trzeba przedstawić potwierdzający to dokument. 
Stawiający się przed powiatową komisją lekar-
ską winni okazać posiadaną dokumentację me-
dyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, 
przeprowadzonych w okresie ostatnich dwunastu 
miesięcy. Trzeba też mieć aktualną fotografię 
(o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy) oraz 
dokumenty potwierdzające poziom wykształce-
nia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje 
zawodowe. 

Trwa kwalifikacja wojskowa 

Mieszkańcy gminy Gierałtowice staną przed 
komisją w dniach od 29 marca do 2 kwietnia.
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Foto: archiwum Stowarzyszenia

Ferie z GOK-iem
    W ramach ferii zimowych Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zorgani-
zował dwie wycieczki, w których udział wzięli 
podopieczni wszystkich świetlic GOK-u.
   

    15 lutego dzieci zwiedziły renesansowy 
kompleks zamkowy w Tarnowicach Starych 
koło Tarnowskich Gór. Podziwianie histo-
rycznych wnętrz nie było jedyną atrakcją tego 
dnia. Uczestnicy wycieczki wzięli również 
udział w pogadance o śląskich legendach, a po 
słodkim poczęstunku w warsztatach malar-
skich, gdzie była okazja do stworzenia własnej 
legendy.  
    Równie dużym powodzenie cieszyła się 
wycieczka do zabrzańskiego Multikina, gdzie 
w formacie 3D obejrzano animowany film 
przygodowy „Zambezia”.
    Poza wycieczkami, na których wspólnie 
bawiły się dzieci ze wszystkich sołectw naszej 
gminy, okres ferii zimowych wypełniły co-
dzienne atrakcje oferowane przez świetlice 
GOK. Instruktorki zadbały, aby w czasie zajęć 
nie zabrakło ruchu na świeżym powietrzu. 
Świetlice oferowały również zajęcia plastyczne 
i techniczne, oraz różnego rodzaju konkursy, 
gry i zabawy. Program był tak ukierunkowany, 
aby stworzyć uczestnikom ferii możliwość 
twórczego spędzenia wolnego czasu w gronie 
rówieśników, integrację w grupie, rozwój zain-
teresowań i pasji.

. 

    Okazało się, że wcale nie trzeba wyjeżdżać 
do Włoch, aby przeżyć pełną wrażeń noc 
w Wenecji. Wystarczyło wybrać się Gminnym 
Ośrodkiem Kultury na najnowszy spektakl  
Gliwickiego Teatru Muzycznego - znaną ope-
retkę Johanna Straussa „Noc w Wenecji”.  
    - Ponieważ ten gatunek sztuki ma wśród 
mieszkańców naszej gminy wielu zwolen-
ników, chętnych do obejrzenia spektaklu było 
więcej, niż mogliśmy zarezerwować miejsc - 
mówi Justyna Witkowska z GOK w Gierał-
towicach - Bilety (50 szt.) rozeszły się jak 
ciepłe bułeczki, już na tydzień przed wyjazdem.   
   
    Sądząc po reakcji widzów spektakl podobał 
się niezmiernie. Nieprzemijająca muzyka 
Straussa, świetne partie wokalne i aktorstwo 
gwiazdorskiej obsady, m.in.: Anity Maszczyk, 
Wioletty Białk, Janusza Ratajczaka, Michała 
Musioła, Łukasza Gaja, Arkadiusza Dołęgi,   
interesująca choreografia i wspaniałe kostiu-
my Barbary Ptak - oczarowały.  Huczne brawa 
widzów były wymowną oceną przedsta-
wienia. Gorących oklasków nie szczędziła 
również pięćdziesięcioosobowa grupa z gmi-
ny Gierałtowice. Dodać należy, że gliwicką 
„Noc w Wenecji” równie pochlebnie, a nie-
kiedy entuzjastycznie ocenili recenzenci i kry-
tycy, wśród nich Bogusław Kaczyński - 
popularny krytyk muzyczny, publicysta i fan 
opery, operetki i muzyki poważnej.

 

.

Od lewej na pierwszym planie: Marcin Sławiński (reżyser), Janusz 
Ratajczak (Guido - Książę Urbino), Anita Maszczyk (Annina), 
Barbara Ptak (kostiumy), Wojciech Rodek (kierownictwo muzyczne 
- dyrygent), Łukasz Gaj (Caramello).                           .

Warsztaty tworzenia biżuterii - sutasz
    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na warsztaty two-
rzenia biżuterii sutasz.

    Zajęcia odbędą się 16 marca w siedzibie 
GOK w Gierałtowicach przy ul. Korfantego 
7b, w godz. od 16 do 19.00. Poprowadzi je 
instruktorka Sabina Wojciak.
   Zapisy do 13 marca (decyduje kolejność 
zgłoszeń) w GOK, pod nr tel. 32 30 11 511, 
od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15. 
Koszt uczestnictwa wynosi 35 zł.
    Sutasz to technika haftu ręcznego pozwa-
lająca osiągnąć niezwykle finezyjne efekty, 
zarówno pod względem formy jak i kolorystyki. 
Z powodzeniem wykorzystywana jest do 
tworzenia biżuterii. Rozwija wyobraźnię, uczy 

cierpliwości, wycisza. Dzięki jej zastosowaniu 
można własnoręcznie stworzyć piękne i unika-
towe przedmioty.

Pełna wrażeń 
Noc w Wenecji

/J.Miszczyk/

Foto: materiały prasowe GTM/ Mirosława Łukaszek

Foto: materiały prasowe GTM/ Mirosława Łukaszek

W Tarnowicach Starych

Medaliony wykonane techniką sutasz

/GOK/

    Podczas ferii zimowych w przyszowickiej 
szkole zorganizowano zimowisko na stoku.
Uczniowie wzięli udział w czterech wyjazdach 
do Wisły, gdzie swoje  umiejętności doskonalili: 
narciarze, saneczkarze oraz amatorzy jazdy na 
snowboardzie.
    W ramach zimowiska odbył się również kulig 
połączony ze zwiedzaniem stadniny koni w Po-
rębie. 
    Półkolonie zorganizowała wicedyrektor 
Violetta Kunkiewicz, kierownikiem zimowiska 
była Agnieszka Konopka, funkcje wychowaw-
ców sprawowali: Jolanta Nowak-Obczyńska, 
Paweł Rucki, Jakub Musioł. Opiekę medyczną 
zapewniała uczestnikom Danuta Sobota. 
Organizatorem kuligu był ks. Marcin Pękała. 

Zimowisko 2013 w przyszowickim ZSP

Pogoda i nastroje uczestników dopisywały, 
szkoda tylko, że ferie tak szybko mijają. 

Jolanta Nowk-Obczyńska
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Kontakt:

Jurek Owsiak pozdrawia 
mieszkańców gminy i dziękuje
    Szef  WOŚP - Jurek Owsiak przysłał na adres 
redakcji „WIEŚCI” podziękowania dla mie-
szkańców naszej gminy - pisze m.in.: 
- Przesyłam gorące podziękowania od całej 
naszej Fundacji za udział w 21. Finale WOŚP.
Dziękujemy za wytrwałość, energię, radość i op-
tymizm, które są w nas wszystkich. Będziemy 
mogli kupić sprzęt medyczny ratujący życie 
i leczący wiele osób, ale także będziemy mogli 
podzielić się wiarą, że ludzie mogą być piękni, 
wspaniałomyślni, pomocni i pełni przyjaciel-
skiego ducha. Finały Orkiestry weszły w trzecią 
dekadę wyjątkowym tematem i dzięki ogromnej 
energii wszystkich Polaków pomogą rozwiązać  
wiele problemów. Dziękujemy za każdy odruch 
przyjaźni, miłości i ... muzyki!
                                                 Sie ma
                              Jurek Owsiak &przyjaciele 

    Przypomnijmy, że dzięki ofiarności mie-
szkańców gminy Gierałtowice, a także hojności 
mieszkańców powiatu, na konto Orkiestry 
wpłynęło ponad 15 000 zł, a wszystko to za 
sprawą wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach, którzy wytrwale zachęcali 
do składania datków i z puszkami kwestarskimi 
przemierzyli wiele kilometrów. 

Specjalny autograf Jurka Owsiaka 
dla czytelników „WIEŚCI”

/J.M./

    20 stycznia w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Gierałtowicach odbył się Koncert 
Karnawałowy w wykonaniu uczniów Studium 
Muzycznego Gama - prowadzonego przez 
Mirosławę Sander.
Koncert ma już kilkuletnią tradycję - w styczniu 
uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież z Gie-
rałtowic grają i śpiewają dla mieszkańców so-
łectwa, wykonując muzykę klasyczną i rozryw-
kową. Podczas tegorocznego koncertu wystąpili 
pianiści, gitarzyści i wokaliści: Barbara Koźluk, 
Oliwia Tomaszewska, Alicja Radek, Monika 
Matera, Oliwia Kunert, Joanna Harciarek, 
Szymon Mieszała, Szymon Sobota, Patryk 
Grzegorzyca, Adam Woźnica i Dawid Pio-
trowski. 
    Program został bardzo dobrze przyjęty, 
a uczniowie otrzymali gromkie brawa. Wśród 
oklaskujących byli m.in.: wójt gminy Joachim 
Bargiel, dyrektor ZSP w Gierałtowicach Urszula 
Cieślik, rodzice młodych artystów i mieszkańcy 
Gierałtowic.

Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie Muzyczne Mozart oraz ZSP w Gierałtowicach. 
Patronat honorowy został objęty przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. F
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Źródło: B. Sobota

     Dzień Seniora w Gimnazjum w Paniówkach 
to uroczystość środowiskowa z wieloletnią już 
tradycją. Zazwyczaj miała charakter raczej 
rozrywkowy. W tym roku stało się jednak 
inaczej. Szkoła przygotowuje się do przyjęcia 
imienia Jana Pawła II, zatem jego postaci 
poświęcono wieczornicę, na której obecnych
było ponad 80 babć i dziadków. Program 
zatytułowany „Tobie śpiewamy błogosławiony 
Janie Pawle II” miał charakter montażu słowno - 
muzycznego przeplatanego fragmentami 
filmów z podróży papieskich.                    
.

    Recytowane przez uczniów wiersze dotyczyły 
naszego niezapomnianego papieża Jana Pawła II 
a wśród utworów muzycznych wykonanych 
przez szkolny chór, zachwyt wzbudziły 
śpiewane w różnych językach kolędy - 
uroczystość miała bowiem miejsce 30 stycznia, 
a więc jeszcze w okresie bożonarodzeniowym.
Szczególną uwagę zwróciły na siebie prze-
piękne wykonania pieśni kojarzonych
z osobą błogosławionego Wielkiego Polaka - 
„Nie lękajcie się” oraz „Osiem błogo-
sławieństw”. Nie jednemu z widzów zakręciła 
się łezka w oku podczas scenek granych przez 
uczniów, poruszających tematykę podsta-
wowych wartości chrześcijańskich i miło-
sierdzia. 
  Młodzież zaznaczyła szczególna role
dziadków w kształtowaniu właściwych postaw 
wśród młodych ludzi. To oni bowiem są w dzi-
siejszych czasach tym pokoleniem, które stoi na 
straży właściwych postaw moralnych.                
Wszystkich przybyłych gości powitała 
serdecznie Małgorzata Wiśniewska, dyrektor 
ZSP w Paniówkach. Na zakończenie zaprosiła 
ponownie uczestników spotkania do udziału 
w przyszłorocznym Dniu Seniora.            

 .

.

.

I.D-S.
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/OPS Gierałtowice/

 

Czy dobrze znamy historię 
naszego regionu?

    Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałto-
wicach zachęca do zwiedzenia wystawy Stowa-
rzyszenia Blechhammer 1944, która uchyli nam 
rąbka tajemnicy dotyczącej niemieckich obozów 
pracy w Blachowni (Blechhammer), koło Kę-
dzierzyna-Koźla.  Zwiedzając wystawę poznamy 
wiele interesujących faktów, m.in. ten, że dla 
III Rzeszy obozy te miały arcyważne znaczenie, 
ponieważ produkowano tam benzynę synte-
tyczną, a więc materiał decydujący o mobilności 
niemieckich armii. Rafinerie w Blachowni stały 
się z tego powodu obiektem nalotów bombowych 
aliantów. W roku 1944 nad Blachownią rozegrała 
się wielka „Bitwa powietrzna o paliwo”. Wzięła 
w niej udział 15 Armia Powietrzna USA, która od 
7 lipca do 26 grudnia 1944 r. dokonała na rafinerie 
18 nalotów. Każdy z nich wstrzymywał pro-
dukcję paliwa.
    Wydarzenia te zostały uwiecznione na foto-
grafiach, które można obejrzeć na wystawie 
w bibliotece. Wśród eksponatów znajdują się 
również elementy wyposażenia pilotów, uzbro-
jenia, części zestrzelonych samolotów, a nawet 
korpus 250 kilogramowej bomby-niewybuchu 
zrzuconej na Blachownię.
    Część wystawy poświęcona jest obozom pracy 
z których więźniowie, wg różnych źródeł od 50 
do 70 tys. ludzi, obsługiwali produkcję paliwa. 
Załogę zakładów stanowili m.in. jeńcy wojenni - 
polscy, angielscy, francuscy, rosyjscy. Pracowali 
tam również Żydzi, a także Włosi, Bułgarzy 
i Czesi. 
    Ciekawostką jest fakt, że więźniami Blech-
hammer byli: Robert Clary, który przeżył 

nazistowską gehennę, a współcześnie znamy go 
jako współtwórcę znanego na całym świecie 
serialu telewizyjnego „Moda na sukces” oraz 
Arno Lustiger - historyk i pisarz niemiecki.  
   Inicjatorem zorganizowania wystawy jest 
Tadeusz Puchałka - pasjonat i propagator hi-
storii naszego regionu. Pomieszczenia na wy-
stawę udostępniła Lidia Pietrowska - dyrektor 
GBP w Gierałtowicach, a eksponaty przybyły do 
Gierałtowic dzięki uprzejmości Waldemara 
Ociepskiego  - prezesa Stowarzyszenia 
Blechhammer1944.
    Wystawę można zwiedzać w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, przy 
ul. Ogrodowej 47, we wtorki i czwartki 
od godz. 14.00 do 16.00. Istnieje również mo-
żliwość zwiedzania wystawy z przewodnikiem, 
po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu 
terminu - tel.: 32 /235 32 50 lub 32 /301 15 15.

Wystawa w gminnej książnicy

Tadeusz Puchałka oprowadza po wystawie

Turniej Szachowy GOK-u
    5 lutego br. Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach zorganizował Turniej 
Szachowy dla uczniów szkół podstawowych. 
Grano 5 rund tempem po 15 minut na partię 
dla każdego zawodnika. 
    Przy szachowym stoliku najlepiej radziła sobie 
Klaudia Wagner ze SP w Gierałtowicach, która 
wszystkie partie rozstrzygnęła na swoją korzyść. 
Drugie miejsce zajęła Laura Nowak z Knurowa 
- 4 pkt. Najlepsi z chłopców, Filip Kciuk oraz 
Michał Brzezina ze SP w Przyszowicach, zdo-
byli po 2,5 pkt. i zajęli odpowiednio miejsca 3 i 4. 
Szczegółowe wyniki podajemy w tabeli.
    Warto dopowiedzieć, że Klaudia jest aktualną 
mistrzynią Śląska dziesięciolatków w szachach 
szybkich i finalistką Mistrzostw Polski 2013  
w szachach klasycznych - na turnieju w Gierałto-
wicach była więc zdecydowaną faworytką.

1.  Klaudia Wagner

2.  Laura Nowak

3.  Filip Kciuk

4.  Michał Brzezina

5.  Nikodem Baron

6.  Kacper Kopociński

7.  Dorian Różyński

8.  Maksymilian Wagner

Gierałtowice

Knurów

Przyszowice

Przyszowice

Knurów

Gierałtowice

Knurów

Gierałtowice

5

4

2,5

2,5

2

1,5

1,5

1

/J.M./

Klaudia kontra Laura - partia na szczycie

Emocjonujących partii nie brakowało

Foto: J.M.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Bal Gimnazjalny 2013

    7 lutego 2013 r. w stołówce Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach 
odbył się Bal gimnazjalny uczniów klas 
trzecich.
    Wydarzenie rozpoczął uroczysty polonez. 
W kolejnej części programu gimnazjaliści za-
brali widzów w karnawałową podróż, prezen-
tując się w tańcach takich jak: cancan, Zorba, 
Gangnam Style, Macarena, jive, rock and roll 
oraz cha-cha. Uczniowie przygotowali również 
niespodziankę dla swoich wychowawczyń 
w postaci walca angielskiego. Zarówno żacy 
jak i grono pedagogiczne bawili się świetnie. 
Wszyscy marzyli, by szampańska zabawa nie 
miała końca.

Korespondencja R. Nawrata

    Do końca marca szkoły podstawowe z te-
renu powiatu gliwickiego mogą zgłaszać się 
do udziału w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym - MiŚ BEZPIECZEŃSTWA. 

    Celem konkursu jest rozwijanie i populary-
zowanie, wśród młodzieży szkolnej, świado-
mości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu dro-
gowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta; 
poszerzanie wśród dzieci świadomości zagrożeń 
występujących w ruchu drogowym i populary-
zowanie roweru jako środka transportu, rekre-
acji i sportu. 
    W konkursie mogą brać udział wszystkie 
szkoły podstawowe z terenu powiatu gliwic-
kiego. Każda szkoła wybiera swój zespół zło-
żony z 3 uczniów klas 4-6. Konkurs składa się 
z dwóch etapów. W I etapie każdy uczeń pisze 
test jednokrotnego wyboru (20 pytań). Testy 
zostaną przesłane na szkolne skrzynki mailowe 
20 kwietnia. Uczniowie napiszą testy 22 kwie-
tnia, zaś do 26 kwietnia należy je odesłać do 
organizatora. Do II etapu, który odbędzie się 16 
maja w SP w Paczynie, zakwalifikuje się 8 ze-
społów. W I części każdy uczeń napisze test 
jednokrotnego wyboru (15 pytań), w II - każdy 
zespół wspólnie rozwiąże 8 zadań typu: wykre-
ślanka, uzupełnianka, pytania otwarte itp. 
    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 
wypełnienie i odesłanie mailem odpowiedniego 
formularza zawierającego „Kartę zgłoszenia do 
konkursu” do końca marca, na adres: 
patrycjaduda80@gmail.com lub informacja 
telefoniczna umożliwiająca wypełnienie takiej 
karty. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr. tel. 500 613 498 oraz adresem e-mail: 
patrycjaduda80@gmail.com. 
Organizatorami konkursu są: Szkoła Podsta-
wowa w Paczynie, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gliwicach oraz Powiat Gliwicki, zaś starosta 
gliwicki Michał Nieszporek sprawuje nad nim 
patronat.

Miś bezpieczeństwa 

/Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/
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    8 lutego w gierałtowickiej restau-
racji Szmaragdowa odbyło się pod-
sumowanie sezonu bokserskiego 
2012 w KS Garda Gierałtowice. 
    Na spotkaniu oprócz zarządu klubu, 
kadry trenerskiej, zawodników i spon-
sorów pojawili się również wójt gminy 
Joachim Bargiel i przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk. Jak podkreślają or-
ganizatorzy spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze, a włodarze gminy 
nie szczędzili słów uznania pod adre-
sem klubu.
    Prezes Gardy Adam Firlit przytacza 
krótkie statystyki dotyczące osiągnięć 
w minionym sezonie. Obecnie klub 
zrzesza 73 zawodników.
W 2012 roku wzięli oni udział w 21 tur-
niejach, z czego 10 miało obsadę mię-
dzynarodową, 7 było turniejami rangi 
mistrzowskiej, m.in.: Mistrzostwa 
Śląska, Mistrzostwa Polski Juniorów,  
Juniorek, Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski, eliminacje do Pucharu Polski 
Kadetów i Juniorów oraz Grand Prix 
Seniorów. Początkujący zawodnicy

wystartowali w 4 turniejach Pierwszy 
Krok Bokserski. 
Ogółem zawodnicy Gardy zdobyli na 
tych zawodach 70 medali - 29 złotych, 
27 srebrnych i 14 brązowych.  
    Prezes przypomniał również, że 
w lutym ubiegłego roku KS Garda 
zorganizował w Gierałtowicach tur-
niej, w którym wzięła udział rekordowa

liczba 140 bokserów.
    Nie obyło się bez podziękowań dla 
sponsorów klubu: GR Marka i Jolanty 
Błaszczyków, Artura i Darii Tomicz-
ków - rest. Szmaragdowa, Urzędu Gmi-
ny w Gierałtowicach  oraz firm: Aqua 
Spa 2, Omega 1 i Nexus. 

Wieści z ringu

Podsumowanie sezonu 2012 - Wspólne zdjęcie zarządu klubu, sponsorów i włodarzy gminy

Źródło i foto: Garda, opr. J.M.

Źródło i foto: Garda, opr. J.M.

    31 stycznia w Ostródzie odbył się 
pierwszy z cyklu turniejów o Grand 
Prix Polskiego Związku Bokserskiego. 
Turnieje te są równocześnie kwalifi-
kacjami do Mistrzostw Polski Senio-
rów.
   Zawody udanie rozpoczął jedyny re-
prezentant Gardy - Szymon Kosman, 
który w pierwszej walce, w wadze 
półciężkiej (81 kg) pokonał przez RSC 
w II rundzie Pawła Raflewskiego ze 
Startu Grudziądz.  
    Kosman stoczył piękną walkę, 
podkreśla trener Adam Spiecha i obra-
zowo komentuje wydarzenia na ringu: 
Szymon ruszył do zdecydowanego 
ataku od pierwszego gongu i konse-
kwentnie rozbijał szczelną gardę ry-
wala. Po jednym z piekielnie mocnych 
ciosów, uderzanych na tułów Rafle-
wskiego, zawodnik z Grudziądza był 
pierwszy raz liczony. W drugiej rundzie 
Szymon nie ustawał w atakach, mocno 

rozbijając przeciwnika. W konse-
kwencji Raflewski był jeszcze dwa razy 
liczony. Po trzecim liczeniu sędzia 
odesłał go do narożnika i ogłosił zwy-
cięstwo Kosmana w II rundzie przez 
RSC. Jednak były to miłe złego początki 
- dodaje trener - po walce okazało się że 
Kosman ma naderwany mięsień 
przedramienia i następnego dnia lekarz 
zawodów nie dopuścił go do walki 
o medal.

Zwycięstwo przypłacił kontuzją
Kosman walczył o Grand Prix w Ostródzie

    Pięciu pięściarzy Gardy Gierałto-
wice wystartowało 2 lutego w Rybni-
ku-Boguszowicach w turnieju 
Pierwszy Krok Bokserski.
    Junior Łukasz Chyła Garda w poje-
dynku wagi lekkiej (60 kg) pokonał 3-0 
Sebastiana Sadłowskiego z Chemika 
Kędzierzyn. Kadet Kamil Dereziński 
(waga lekkopółśrednia) przegrał 0-3 
z Mateuszem Jurkiewiczem z Jawor 
Teamu Jaworzno.
    Trzech bokserów Gardy zremisowało 
swoje pojedynki: w kategorii wiekowej 
młodzik, waga kogucia (54 kg) Szymon 
Stuchlik z Euzebiuszem Szczechlem 
Concordia  Knurów, w wadze papiero-
wej (48 kg) Mateusz Peciak z Jakubem 
Kuzakiem Concordia oraz w wadze 
lekkośredniej (69 kg) Łukasz Duda 
z Pawłem Silem MOSiR Mysłowice.

Turniej w Rybniku

Szymon Kosman - fotografia archiwalna

    Gimnazjalistki z Przyszowic wy-
grały gminny turniej koszykówki, 
który odbył się 29 stycznia w Gierał-
towicach. Miejsce II zajęły dziew-
częta z Gimnazjum w Gierałtowicach, 
a III gimnazjalistki z Paniówek. 
Wśród chłopców kolejność była 
następująca: I  Gierałtowice, II - Pa-
niówki, III - Przyszowice. 
   Przyszowiczanki w podobnym skła-
dzie wygrały również gminne zawody 
w siatkówce, które rozegrano miesiąc 
wcześniej w Paniówkach. Na tych sa-

mych zawodach najlepsi wśród 
chłopców okazali się gimnazjaliści 
z Przyszowic. Warto dodać, że w skła-
dzie złotej drużyny dziewcząt z Przy-
szowic grała m.in. Kamila Widuch - 
najlepsza zawodniczka ostatnich 
Mistrzostw Gminy w Pływaniu. Jak 
podkreśla Katarzyna Szolc - nauczy-
cielka wychowania fizycznego 
w ZSP w Przyszowicach, sukcesy 
i wszechstronność sportową dziew-
częta zawdzięczają m.in. pracowi-
tości - ćwiczą nawet w soboty.

Złota drużyna z Gimnazjum w Przyszowicach
/J.M./



     Warunkiem rozruchu oczyszczalni jest 
podłączenie do niej co najmniej 600 posesji. 
W pierwszej kolejności będą to budynki z te-
renu Gierałtowic i Paniówek, gdzie budowa 
kanalizacji jest najbardziej zaawansowana. 
W sołectwach tych (dane z końca stycznia br.) 
wykonano odpowiednio 92% i 98% zapla-
nowanych robót związanych z realizacją kon-
traktu. Pozostaje jeszcze podłączenie do kana-
lizacji budynków, a na to PGK Sp. z o.o. uzy-
skało już dofinansowanie oraz preferencyjny 
kredyt w NFOŚIGW w Warszawie. 
W przetargu wyłoniono również wykonawcę 
z którym niebawem ma zostać podpisana 
umowa. 
    W Przyszowicach wykonano do końca 
stycznia br. 49,5% zaplanowanych robót, 
a w Chudowie 79%. PKG złożyło już 
w NFOŚIGW wniosek o dofinansowanie i kre-
dyt na budowę podłączeń kanalizacyjnych 
w tych sołectwach. Uzyskał on pozytywną 
ocenę formalną i jest w końcowej fazie oceny 
merytorycznej. Istnieje więc szansa, że 
w najbliższym czasie nastąpi zawarcie umowy 
z NFOŚIGW i w tej sprawie. 
   

    - Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków w Przyszowicach jest już gotowa 
w 95%  - informuje specjalista ds. techni-
cznych PGK Krzysztof Pyzik - budynki te-
chnologiczne wyposażone są w odpowiednie 
urządzenia, m.in. sitopiaskowniki i sito pio-
nowe do oczyszczania wstępnego ścieków, 
prasę taśmową do odwadniania osadu. Ukoń-
czono również budowę komór oczyszczania 
biologicznego oraz osadników wtórnych. 

. 

Do momentu rozpoczęcia czynności rozrucho-

wych prowadzona będzie jeszcze budowa 
komory defosfatacji oraz zblokowanej z nią 
komory denitryfikacji, pełniącej równocześnie 
rolę komory rozdziału ścieków na dwa reakto- 

ry biologiczne oraz osadnika wtórnego. Oczy-
szczalnia jest tak zaprojektowana, aby doce-
lowo była w stanie oczyścić 215 30 m  ścieków 
na dobę. 

     Pierwsze ścieki popłyną do oczyszczalni w Przyszowicach w lipcu br. - tak 
planuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (PGK), które 
realizuje budowę gminnej kanalizacji.

Osadnik wtórny

Sito-piaskownikSito pionowe

/Tekst i foto: J. Miszczyk/

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Gminnej Spółki Wodnej
    21 lutego w sali sesyjnej UG w Gierałto-
wicach odbyło się Walne Zebranie Sprawo-
zdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki 
Wodno-Melioracyjnej w Gierałtowicach.
    W trakcie obrad, które poprowadził Artur 
Tomiczek, członkowie spółki (na wniosek 
Komisji Rewizyjnej) udzielili absolutorium 
ustępującemu zarządowi. Wybrano również 
nowy na kolejną pięcioletnią kadencję. 
Przewodniczącym ponownie został Stanisław 
Papkala z Chudowa, a członkami: Andrzej 
Czapelka z Gierałtowic, Zygmunt Strzoda 
z Paniówek i Marek Smołka z Przyszowic.
    Funkcję przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej powierzono Romanowi Włodarzowi - 
w pracach komisji pomagać mu będą: Tadeusz

Muszelok i Krzysztof Rusin.
    Uczestnicy zebrania postanowili utrzymać 
składki członkowskie na dotychczasowym 
poziomie, tj. 15 zł od nieruchomości i 10 zł od 
1 ha gruntów rolnych. Pieniądze ze składek są 
istotnym składnikiem budżetu spółki, który 
uzupełniają również dotacje - m.in. z UG Gie-
rałtowice, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach oraz pieniądze 
pochodzące z kopalń fedrujących pod gminą. 
Ze środków tych w minionym roku Gminna 
Spółka Wodno-Melioracyjna wyremontowała 
łącznie ponad 15 km cieków wodnych oraz 
naprawiła sieć drenarską na obszarze ok. 35 ha 
gruntów rolnych za kwotę 346,5 tys. zł, 
z czego dotacja z Urzędu Gminy Gierałtowice

stanowiła 156 tys. zł, 
a ze składek człon-
ków spółki i miesz-
kańców uzyskano 
71 tys. zł. 
Z działalnością i pla-
nami spółki zapo-
znali się również 
obecni na zebraniu: 
wójt gminy Joachim 
Bargiel oraz sołtysi: 
Gerda Czapelka (Gierałtowice), Małgorzata 
Domin (Paniówki) i Józef Posiłek z Chu-
dowa.  

/Tekst i foto: J.M./

Stanisław Papkala - przewodni-
czący Gminnej Spółki Wodnej


