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Grudzień

07.12.2010 r. - w godz. od 12.00 do 18.00
Kiermasz Świąteczny
Miejsce: Sala sportowa LKS Gierałtowice.
Organizator: KGW, GOK i UG w Gierałtowi-
cach.
.

07.12.2010 r. - godz. 16.00 
Spotkanie ze św. Mikołajem
Miejsce: Sala sportowa LKS Gierałtowice.
Organizator: GOK i UG w Gierałtowicach.
.

11.12.2010 r. - godz. 16.00 
Otwarcie wystawy: „Nie chowajmy dzieł do 
szuflady” 
Miejsce: Sala OSP w Chudowie.
Organizator: UG w Gierałtowicach.

12.12.2010 r. - godz. 16.00 
Babski Comber i „Chłopcy z Łazisk”.
Miejsce: Aula szkoły w Gierałtowicach.
Organizator: 
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”,
Rada Rodziców ZSP w Gierałtowicach.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w sekretariacie 
szkoły oraz u członków stowarzyszenia.

Druk: CUD-DRUK 

    Ośmiu pedagogów otrzymało Nagrodę 
Wójta Gminy Gierałtowice, przyznaną za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Uroczystość jej wręczenia 
miała miejsce 15 października w budynku 
gminnego magistratu. Spotkanie odbyło się 
w ramach obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej.

   Laureatkami tegorocznej nagrody zostały:
Stefania Michalska - dyrektor SP im. Witolda 
Budryka w Chudowie, Iwona Długaj-Skrzydeł - 
nauczycielka Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, 
Renata Dziuroń - nauczycielka Gminnego Przed-
szkola w Paniówkach, Aleksandra Firlit-Bargiel 
- nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach, 
Iwona Malcherczyk - nauczycielka SP im. W. Bu-
dryka w Chudowie, Maria Mąka - nauczycielka 
Gimnzajum nr 3 w Przyszowicach, Barbara 
Rapcia - nauczycielka SP im. Gustawa Morcinka 
w Gierałtowicach oraz Maria Szukała - nauczy-       

cielka SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w Paniówkach.
    Nagrodzonym gratulowali: wójt Joachim 
Bargiel oraz Barbara Mansfeld - kierowniczka 
Referatu Edukacji i Zdrowia UG. Sukcesu winszo-
wali również obecni na uroczystości dyrektorzy: 
Małgorzata Wiśniewska z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Paniówkach oraz Janusz 
Magiera z gierałtowickiego i Aleksander 
Jendryczko z przyszowickiego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego.
    Po części oficjalnej gospodarze spotkania za-
prosili szacownych gości na poczęstunek. Była 
również  okazja do swobodnych rozmów na różne 
tematy.          

Skrzynia książek nie zastąpi
jednego dobrego nauczyciela.

/Przysłowie chińskie/

Tekst i foto: J.M.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałto-
wicach informuje iż, w dniu 23. 11. 2010 r. 
o godz. 11.00 w sali Urzędu Gminy Gierałto-
wice odbędzie się spotkanie informacyjno-
promocyjne, na którym m.in. można będzie 
uzyskać informację o zasadach przyznawa-
nia świadczeń. 
    Tematem przewodnim spotkania będzie  pod-
sumowanie zrealizowanego dotychczas przez 
nasz ośrodek projektu systemowego pt. „Akty-
wni i Zmotywowani”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  dzięki któremu mogliś-
my zwiększać kompetencje psychospołeczne  
oraz umożliwić zdobycie nowych kwalifikacji 
zawodowych przez osoby będące klientami na-
szego ośrodka. 
Ponadto poruszymy tematykę dotyczącą dzia-
łalności tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej 
począwszy od form i zasad przyznawania świad-
czeń z pomocy społecznej jak również świad-
czeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyj-
nego, aż po ich realizację.                    
   Dokładniejszych informacji na temat ww. 
spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 
032 301-15-28, bądź na stronie internetowej: 
www.aktywniizmotywowani.pl        

.

.

Agnieszka Kałuża - PO kierownika OPS

Kwiaty, znicze, pamięć
    Groby ozdobione kwiatami (zawsze najwięcej 
jest jesiennych chryzantem), a przy nich zapalone 
kolorowe znicze. Setki ludzi w skupieniu przemie-
rza cmentarne alejki w drodze do grobów swoich 
bliskich. Inni dotarli już na miejsce. Modlą się. 
Opuszczają cmentarz. Przychodzą następni. 
Od rana do wieczora trwa nieustająca pielgrzymka 
do miejsca wiecznego spoczynku, tych, którzy nas 
już opuścili.
   Podobny obraz Święta Zmarłych można było 
zaobserwować i w tym roku na cmentarzach 
w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przy-
szowicach. 1 listopada mieszkańcy gminy i przy-
jezdni tłumnie odwiedzili miejscowe nekropolie. 
Z kościołów na cmentarze wyruszyły uroczyste 
procesje. Kapłani odprawili nabożeństwa za zmar-
łych.
    Modlono się również przy symbolicznych gro-
bach tych, którym nie dane było spocząć w ro-
dzinnej ziemi. Na gminnych cmentarzach znajdują 
się groby-pomniki poświęcone pamięci mieszkań-          

ców zamęczonych w sowieckich łagrach, zmor-
dowanych w Katyniu.  
Miejsca, gdzie czci się pamięć miejscowych boha-
terów znajdują się również poza cmentarzami. 
1 października br. na terenie parku w Przyszowi-
cach odsłonięto obelisk poświęcony Karolowi 
Soblowi - mieszkańcowi Przyszowic zamordo-
wanemu przez NKWD w Twerze w roku 1940. 
- Więcej na ten temat piszemy na stronie 11.            

Tekst i foto: J. Miszczyk

    Gmina Gierałtowice otrzymała dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na realizację projektu 
pn.: „Efektywne wykorzystanie zasobów 
kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowa-
nego systemu zarządzania w Gminie Gie-
rałtowice” w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007 - 2013. Dokończenie na s. 3
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    Rada Gminy Gierałtowice na wniosek  
wójta Gminy podjęła 2 uchwały na mocy 
których podatnicy podatku od nierucho-
mości i podatku rolnego mogą skorzystać 
ze zwolnienia z podatku od tych przed-
miotów opodatkowania, które ucierpiały 
na skutek powodzi w 2010 roku.                                              

    Uchwała nr XLVI/348/10 z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości gruntów, budynków i budowli, które 
ucierpiały na skutek powodzi w 2010 roku.

Uchwała nr XLVI/349/10 z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego 
gruntów, które ucierpiały na skutek powodzi 
i podtopień w miesiącu maju i czerwcu 2010 r.

Zwolnienie następuje na wniosek podatnika.

    Powyższe uchwały Rady Gminy Gierałtowice, 
wzór wniosku, wzór informacji jakie należy 
dołączyć do wniosków oraz warunki skorzy-
stania ze zwolnienia zostały umieszczone na 
stronie internetowej: www.bip.gieraltowice.pl  
w zakładce podatki i opłaty lokalne, w pozycji 
powódź - ulgi i zwolnienia z podatku.              

    Wszelkich informacji dotyczących zwolnienia 
udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Gminy Gierałtowice, pokój nr 104 
w godzinach urzędowania: od 7.oo do 15.oo, 
w czwartek od 7.oo do 17.oo.                     

.
.

.

.

.
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Gabriela Mączka 
/p.o. kierownika ReferatuPodatków i Opłat Lokalnych/ 

  Wójt Gminy Gierałtowice przypo-
mina o obowiązkach właścicieli nieru-
chomości w okresie zimowym.           

    Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach w okresie zimowym obo-
wiązkiem właściciela nieruchomości jest zape-
wnienie utrzymania czystości i porządku poprzez 
uprzątnięcie: a) błota, b) śniegu, c) lodu, 
d) innych zanieczyszczeń, z chodników poło-
żonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.                  

    Obowiązki właścicieli nieruchomości w za-
kresie utrzymania czystości i porządku w sezonie 
zimowym określa również § 3 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Gierałtowice, w tym:                              
1. Niezwłoczne uprzątanie śniegu, lodu, błota 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionych do użytku publicznego, w spo-
sób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów.
2. Likwidowanie śliskości na drogach publicz-
nych, ulicach, placach w okresie mrozów i opa-
dów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego 
ze środkami chemicznymi niedziałającymi szko-
dliwie na tereny zieleni oraz na drzewa.          
3. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien 
i innych części nieruchomości, udostępnionych 
do użytku publicznego.                            

.
.

.
.

:

.

.Dokończenie na s. 4

    W niedzielę 21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Pójdziemy do 
urn wybierać: wójta gminy,  radnych do Rady Gminy Gierałtowice, a także 
radnych do Rady Powiatu Gliwickiego i radnych do Sejmiku Województwa 
Śląskiego.
  W lokalu wyborczym otrzymamy 4 karty do głosowania. O tym gdzie, 
w jakich godzinach i jak oddać głos ważny, piszemy poniżej.  

    Gmina Gierałtowice podzielona jest na 4 okręgi 
wyborcze - w każdym sołectwie jeden okręg.
    W dniu wyborów (21 listopada) lokale wybor-
cze czynne będą w godzinach od 8.00 do 22.00. 
Głosujemy (jak dotychczas) w lokach mieszczą-
cych się w budynkach szkół podstawowych w każ-
dym z sołectw. Po okazaniu dokumentu tożsa-
mości (ze zdjęciem) otrzymamy 4 karty do głoso-
wania. Aby oddać ważny głos powinniśmy 
na karcie w okienku obok nazwiska wybranego 
kandydata postawić znak    - (dwie linie prze-
cinające się w środku pola). Jeśli w tym miejscu 
postawimy inny znak, na przykład: kółko lub 
trójkąt, głos będzie nieważny.
    W przypadku głosowania na wójta gminy, na 
karcie do głosowania zaznaczamy tylko jednego 
kandydata. Jeśli znak       postawimy przy dwóch 
lub większej liczbie kandydatów, głos będzie nie-
ważny.
    Na karcie do głosowania zawierającej nazwiska 
kandydatów do Rady Gminy Gierałtowice mo-   

Liczba mandatów w poszczególnych okręgach wy-
borczych w wyborach do Rady Gminy Gierałtowice.

żemy maksymalnie zaznaczyć tylu kandydatów, 
ile mandatów posiada dany okręg. Na przykład 
w okręgu wyborczym nr 1 (sołectwo Gierałto-
wice) wyborcy mogą zaznaczyć 5 kandydatów do 
Rady Gminy, natomiast w okręgu nr 4 ( sołectwo 
Chudów) dwóch.
   Na karcie zawierającej kandydatów do Rady 
Powiatu Gliwickiego zaznaczamy 1 kandydata, 
podobnie postępujemy w przypadku głosowania 
na kandydata do Sejmiku Województwa Śląskie-
go.    

Na podstawie materiałów GKW opr. J. Miszczyk

    Od lutego 2010 r. trwa wdrożenie w Urzędzie 
Gminy Gierałtowice nowego projektu pn.: „Ele-
ktroniczny obieg dokumentów i komunikacja 
z obywatelem drogą do nowoczesnej administra-
cji samorządowej”, finansowanego w 100% ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.      

    Realizacja projektu ma na celu podniesienie 
jakości świadczonych usług oraz ułatwienie kon-
taktu petenta z urzędem. 
Planowany termin zakończenia wdrożenia prze-
widuje się na koniec października 2010 r.

    Wszyscy zapewne pamiętamy, jak wiele 
kontrowersji wywołała decyzja władz gminy 
o utworzeniu nowej jednostki administracyj-
nej, jaką stał się Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Paniówkach. Trzeba uczciwie przyznać, że 
nie było łatwo, opór stawiała materia i siła ludz-
kich przyzwyczajeń, ale mimo trudności najwa-
żniejsze sprawy szkoły zostały na czas uporząd-
kowane. Uczniowie mogli spokojnie i bez kom-
plikacji rozpocząć kolejny rok szkolny.       
Zadbano, by dzieci i rodzice już na samym po-
czątku otrzymali pełną i rzetelną informację na 
temat organizacji pracy szkoły, podstawowych 
zmian w prawie oświatowym oraz oferty szkoły 
w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Omówiono 
również kwestie bezpieczeństwa, jakże isto-
tnego w tej nieco odmienionej szkolnej rzeczy-
wistości.                    
       

    Zorganizowanie całej pracy szkoły, łącznie z za-
pleczem administracyjnym, wymagało nie lada 
matematycznej finezji, zważywszy na fakt, że

.

.
. 

szkoła prowadzi klasy integracyjne oraz zajęcia 
indywidualne z uczniami o szczególnych potrze-
bach edukacyjnych na różnych poziomach, po-
cząwszy od klas szkoły podstawowej do klas gim-
nazjalnych. Co więcej w tym roku do budynku 
szkoły została przeniesiona najstarsza grupa 
przedszkolna Smerfy. To była dość duża zmiana 
dla naszych milusińskich sześciolatków, ale oka-
zało się, że dzieci i rodzice bardzo dzielnie, choć 
nie bez obaw, znoszą tę przeprowadzkę. Szkoła za-
dbała o to, by dzieci jak najwięcej skorzystały na 
nowej sytuacji, poznają swoją przyszłą szkołę,  
złożyły nawet wizytę Pani dyrektor, co było wy-
jątkowym doświadczeniem dla każdej ze stron. 
Mają zajęcia z języka angielskiego, korzystają 
z sali gimnastycznej i basenu. W chwilach tęskno-
ty wraz ze swoją Panią Aleksandrą Winkler oraz 
Eweliną Sitko odwiedzają kolegów i koleżanki 
w przedszkolu. Ta wizyta to doskonała okazja na 
dodatkowe, przedszkolne świętowanie, które czy-
ni ten dzień bardzo wyjątkowym.                          .                                Dokończenie na 

stronie 13

Dokończenie ze s. 2

    Projekt obejmował zakup zintegrowanego sy-
stemu informatycznego „KSAT 2000” (zakup 
licencji, instalację, wdrożenie oraz szkolenia jego 
użytkowników), którego celem jest poprawa fun-
kcjonowania urzędu poprzez usprawnienie ob-

sługi petentów oraz wykorzystanie zgro-
madzonych danych dla potrzeb współpracy po-
szczególnych referatów w realizacji zadań 
własnych gminy. Całkowity koszt projektu wy-
nosi 312.825,00 złotych w tym dofinansowanie 
stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych 
tj. 231.217,00 złotych. 
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Podsumowanie kadencji 2006-2010
Rozmowa z wójtem gminy, dr inż. Joachimem Bargielem

Dokończenie ze s. 3

   Właściciele, zarządcy i administratorzy bu-
dynków powinni usuwać śnieg i lód z dachów, 
rynien, balkonów i innych elementów budowli - 
wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagro-
żenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego bu-
dynku.                     
    Rozporządzenie w sprawie obowiązku usuwa-
nia śniegu i lodu z obiektów budowlanych wydał 
w dniu 30.12.2009 r. wojewoda śląski.            
Przypomniał w nim, że właściciele i zarządcy po-
winni monitorować pokrywę śnieżną i lodową 
zalegającą na dachach, tarasach, balkonach 
i innych elementach budowli. Usuwanie śniegu 
lub lodu z dużych powierzchni dachu wyko-
nanego jako „lekka konstrukcja stalowa”, po-
winno się odbywać pod nadzorem specjalistów. 
    Zgodnie z ustawą uprzątnięcie i pozbycie się 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z przystanków komunikacyjnych należy do obo-
wiązków przedsiębiorców użytkujących tereny 
służące komunikacji publicznej tj. na terenie 
gminy Gierałtowice: PKM Gliwice sp. z o.o., 
ul. Chorzowska 150, tel. 32 330 46 00.         
   
    Obowiązki utrzymania czystości i porządku na 
drogach publicznych w okresie zimowym należą 
do zarządu drogi wg poniższego zestawienia:
Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg gminnych wykonuje Urząd Gminy Gierał-
towice za pośrednictwem Wykonawcy. Telefon 
dyżurny koordynatora - 667 331 661.           

    Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg powiatowych wykonuje: Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 
17 za pośrednictwem Wykonawcy. Tel. dyżurny 
koordynatora - 605 435 731, tel. dyżurny 
wykonawcy - 32 231 08 58 wew. 210.             

    Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg wojewódzkich na terenie powiatu gli-
wickiego o przebiegu: Nr 901 Wielowieś- 
Pyskowice - Gliwice Nr 921 Knurów (od skrzy-
żowania z 924 ) - gr. z m. Zabrze Nr 907 
Wielowieś- Toszek - Niewiesze Nr 408 gr. z woj. 
opolskim - Gliwice realizuje pod nadzorem 
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach fir-
ma REMONDIS Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice ul. 
Kaszubska 2.                               
Na drogach: Nr 919 Racibórz - Rudy - Sośni-
cowice Nr 921 Knurów ( od skrzyż. DW 924 ) - 
Przerycie ( do DW 919 ) Nr 907 Kieleczka - 
Tworóg, prace związane z zimowym utrzyma-
niem nadzoruje: Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach ul. Lechicka 24 Informacje o nie-
przejezdności dróg zgłaszać: - Zarząd Dróg 
Wojewódzkich tel. 32 781-92-11.           

    Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg krajowych wykonuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5  
siedzibą w Katowicach.                                
Dyżury całodobowe: tel. 32 234 06 91,
tel. 32 270 15 10, tel. 32 415 24 46.      

.

 .

.
. 

.
.

.
.
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.
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    Ze względu na specyfikację sprzętu (szero-
kość pługów śnieżnych), którym będzie pro-
wadzone zimowe utrzymanie dróg na terenie 
Gminy Gierałtowice w sezonie 2010/2011, pro-
simy mieszkańców o nie pozostawianie po-
jazdów na terenie pasa drogowego (tj. jezdnia, 
pobocze i chodnik) w czasie prognozowanych 
bądź występujących opadów śniegu.         

.

 .

Wójt Gminy Gierałtowice

Uwaga!

Jak krótko oceniłby Pan mijającą kadencję? 
    Kończąca się kadencja 2006-2010 była kaden-
cją trudną, ale jednocześnie najbardziej owocną 
z dotychczasowych. 

Skąd wynikały i co to były za trudności?
   Trudności wynikały głównie z przyczyn obie-
ktywnych niezależnych od gminy; należały do 
nich m.in.:                         
- Kryzys finansowy ogólnoeuropejski i krajowy.
Miał on wpływ na przejściowy spadek zaintere-
sowania gminą przez inwestorów, obniżenie do-
chodów budżetowych m.in. pochodzących z po-
datku od osób fizycznych.                       
- Anomalie pogodowe oraz powódź w maju 2010 r.
Wydarzenia te spowodowały konieczność wyda-
tkowania przez gminę dużych środków na likwi-
dację ich skutków oraz nasilenie działań w celu 
podwyższenia ochrony przeciwpowodziowej gmi-
n y .                      
- Nie ułatwiała nam pracy nowa ustawa o finan-
sach publicznych. Zakłada ona konieczność bilan-
sowania się w rocznym budżecie gminy wydatków 
oraz dochodów bieżących. Fakt ten wymusił na 
gminie wprowadzenie oszczędności w wydatkach 
bieżących  m.in. w oświacie oraz administracji 
i gospodarce komunalnej. Jednocześnie nasza 
gmina ze względu na położenie na obszarze eks-
ploatacji górniczej prowadzonej od lat przez ko-
palnie węgla kamiennego zabezpieczać musi no-
wo wznoszone obiekty przed skutkami wpływu tej 
eksploatacji, starając się następnie o zwrot ponie-
sionych wydatków od zakładów górniczych.     
Pozytywne efekty statusu gminy górniczej otrzy-
mującej część opłaty eksploatacyjnej zwiększa-
jącej możliwości inwestycyjne gminy niestety 
mają drugą negatywną stronę związaną z ujemnym 
wpływem eksploatacji na odkształcenia terenu, 
zakłócenia grawitacyjnego spływu wód, podto-
pienia, zawodnienia. Stąd tak duże znaczenie przy 
opiniowaniu planów ruchu kopalni mają uzgo-
dnienia terminów i zakresów przedsięwzięć nie-
zbędnych do wykonania przez kopalnie dla zapo-
biegania degradacji terenu gminy i powstawaniu 
różnych zagrożeń.                              
.

Wspomniał Pan, że kadencja 2006-2010 była 
jedną z najbardziej owocnych - jak uzasa-
dniłby Pan takie stwierdzenie?
    Pomimo ww. trudności gmina osiągnęła bardzo 
wysoki poziom w wielu dziedzinach. Należą do 
nich głównie działania inwestycyjne, z których 
najważniejsze to: rozpoczęcie budowy gminnego 
systemu kanalizacji sanitarnej i centralnej 
oczyszczalni ścieków. Budowa i oddanie do użyt-
ku gminnej krytej pływalni „Wodnik” w Paniów-
kach. Budowa 2 km drogi ul. Granicznej w Przy-
szowicach, komunikującej tereny inwestycyjne 
z węzłem autostradowym „Sośnica”. Budowa 
Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gierałtowicach. Przebudowa budynku „starej” 
szkoły w Paniówkach na ośrodek zdrowia. Prze-
budowa budynku „starej” szkoły w Przyszowicach 
dla świetlicy środowiskowej i szkoły. Budowa 
kompleksu szkolnych boisk sportowych w Gie-
rałtowicach i Przyszowicach. Rozbudowa bu-
dynku OSP w Chudowie wraz z zagospodaro-
waniem terenu. Przebudowa boiska LKS 
„Jedność” w Przyszowicach.                     
Jeśli do tego dodać pozostałe inwestycje drogowe, 
chodniki, kanalizację deszczową, parkingi oraz 
wodociągi to widać jak wykorzystano ostatnie 
cztery lata dla stałego rozwoju majątku trwałego 
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w gminie, pozwalającego na podwyższenie stan-
dardów życia mieszkańców. Poziom inwestycji 
przekraczał co roku 30%, a nawet 40% budżetu 
gminy.                     
Gmina uzyskała w tej kadencji wiele wyróżnień, 
m.in. Oskara Śląskiego, Budowniczego Polskiego 
Sportu, Gminy Inwestora na Medal, Gminy Fair 
Play, Najlepiej Oświetlonej Gminy. Szczególnie 
cenię sobie miejsce w dziesiątce gmin w Polsce 
o najwyższych wydatkach na oświatę (ponad 12 
tys. zł na 1 ucznia w ciągu roku).                       

    Myślę, że nie tylko można, ale nawet trzeba. 
Gmina potrafiła wykorzystać ogólny kryzys do 
tańszego inwestowania, jak również pozyskała 
ogromne środki zewnętrzne. Były to głównie 
środki z Unii Europejskiej (prawie 60 mln zł) m.in.  
na budowę systemu kanalizacji sanitarnej, krytej 
pływalni, drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową.
Dało to w rankingu „Europejska Gmina - 
Europejskie Miasto 2010” pozycję dwunastą 
wśród gmin śląskich ze względu na kwotę 
pozyskaną na jednego mieszkańca (ok. 5,5 tys. zł).
Pozyskano również środki pochodzące ze źródeł 
krajowych tj. MENiS, WFOŚ, Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (ok. 7  ml 
zł). Łącznie stanowi to kwotę prawie dwóch 
rocznych budżetów gminy po stronie dochodów 
własnych. Zapewniały one stabilną sytuację 
finansową przy tak dużym zaangażowaniu 
inwestycyjnym oraz pozwoliły na zrównoważony 
rozwój wszystkich czterech sołectw.          
Pozyskano również znaczące środki na realizację 
projektów z tzw. funduszy „miękkich” głównie
z Programu Kapitał Ludzki (ponad 2 mln zł).               

Jak układała się w ciągu ostatnich 4 lat współ-
praca na linii: wójt - Rada Gminy?  
   Dokonanie tylu przedsięwzięć było możliwe 
dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy. 
W tym miejscu dziękuję przewodniczącemu Rady 
Gminy Piotrowi Szołtyskowi, wiceprzewodni-
czącemu Markowi Błaszczykowi oraz wszy-
stkim Radnym, którzy współpracowali z wójtem 
dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy. Dziękuję 
również wicewójtowi Januszowi Korusowi, skar-
bnikowi Michałowi Kafanke oraz wszystkim pra-
cownikom Urzędu Gminy, którzy pracowali na co 
dzień przy realizacji odpowiedzialnych zadań.   
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za głos dorad-
czy, czasem krytyczny, ukierunkowujący działa-
nia gminy.                                 
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Umiejętność pozyskiwania pieniędzy z Unii 
Europejskiej, a także z innych źródeł zewnę-
trznych, to jedna z miar oceny skuteczności 
działania samorządów. Czy w tej dziedzinie 
Gierałtowice można nazwać gminą skuteczną?

            

Rozmawiał: J. Miszczyk
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   W dzisiejszych czasach wytwarzamy w na-
szych gospodarstwach domowych coraz więcej 
odpadów. W związku z tym nasuwa się pytanie: 
jak pozbyć się ich z terenu nieruchomości?
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Gierałtowice jasno określają za-
sady postępowania ze zgromadzonymi od-
padami:                    
Po pierwsze: Każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomo-
ści w pojemniki i worki służące do zbierania od-
padów komunalnych, utrzymywania ich w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i te-
chnicznym oraz zbierania i przekazywania odpa-
dów podmiotowi uprawnionemu do odbioru, 
w terminach wyznaczonych harmonogramem.    
Po drugie: Odpady komunalne mieszane należy 
gromadzić w pojemnikach o pojemności mini-
mum 110 litrów, w ilości co najmniej 1 szt. na 
budynek (maksymalnie 4 osoby na 1 pojemnik). 
Do selektywnego gromadzenia odpadów należy 
stosować worki w następujących kolorach: 
żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
zielony z przeznaczeniem na szkło, 
niebieski z przeznaczeniem na papier. 
   W Gminie Gierałtowice wdrożony został 
również zorganizowany system odbioru odpa-
dów biodegradowalnych w specjalnych wor-
kach. W/w worki można nabyć w biurach soł-
tysów sołectw: Gierałtowice, Przyszowice i Chu-
dów. Ponadto worki można zakupić w Paniów-
kach w Sklepie Spożywczym Michała Foksa 
przy ul. Zabrskiej 35 (róg ulic Zabrskiej i  Swo-
body) i w Kiosku Ruchu na ul. Zwycięstwa przy 
posesji nr 102 oraz w Gierałtowicach w Sklepie 
„Chelmar” przy ul. Ks. Roboty 58.             
Po trzecie: Częstotliwość wywozu stałych odpa-
dów komunalnych z nieruchomości nie może być 
mniejsza niż jeden raz na cztery tygodnie. 
Zarówno harmonogram wywozu odpadów ko-
munalnych jak i wykaz firm posiadających 
zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na odbiór 
odpadów komunalnych z terenu naszej gminy 
znajdują się na stronie internetowej:  
www.gieraltowice.pl w zakładce „Ochrona śro-
dowiska”. Natomiast zbiórka odpadów biode-
gradowalnych odbywa się zgodnie z harmono-
gramem po uprzednim zgłoszeniu u sołtysów 
poszczególnych sołectw lub w Referacie Ochro-
ny Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.                  
Ponadto Urząd Gminy Gierałtowice zapewnia 
możliwość odbierania od mieszkańców, w spo-
sób ciągły lub okresowy odpadów wielkoga-
barytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii i akumulatorów mało-
gabarytowych oraz przeterminowanych lub zbę-
dnych leków.                                
    Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny odbierane są sprzed 
posesji na terenie gminy Gierałtowice w ramach 
corocznej zbiórki, w ustalonym i wcześniej ogło-
szonym terminie.                        
    Zużyte baterie 
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   Część II: Obowiązki właścicieli nieru-
chomości w zakresie gromadzenia i po-
zbywania się odpadów komunalnych.                  .

Dokończenie na stronie 6.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gierałtowice! 
  
    12 listopada 2010 roku upływa kolejna kadencja 
Rady Gminy Gierałtowice. Oto nadszedł więc czas 
podsumowania, czas oceny czteroletnich doko-
nań. Kadencja 2006 - 2010 z pewnością na trwale 
zapisze się w naszej pamięci, głównie z powodu 
zrealizowania wielkich inwestycji. 
W każdej z miejscowości wchodzącej w skład na-
szej gminy powstała jakaś charakterystyczna bu-
dowla: Paniówki - pływalnia „Wodnik”, Gierałto-
wice - budynek ośrodka zdrowia, Chudów - prze-
budowana remiza strażacka z wieżą obserwacyjną, 
Przyszowice - kompleks sportowy.                   

    Tak, jak w cywilizowanym świecie utrwaliła się 
monteskiuszowska zasada trójpodziału władzy na 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, tak 
w naszej gminie działa z pewnością zasada czwór-
podziału wszelkich dóbr pomiędzy 4 sołectwa. Nie 
jest to na szczęście podział bezwzględny, bowiem 
trudno byłoby sobie wyobrazić na przykład krytą 
pływalnię w każdym sołectwie, lecz jak najbar-
dziej racjonalny, odpowiadający potrzebom i mo-
żliwościom. Zasada ta, stała się gwarantem równo-
uprawnienia wszystkich miejscowości wchodzą-
cych w skład Gminy Gierałtowice, natomiast Rada 
Gminy Gierałtowice, Wójt i Sołtysi pełnią funkcję 
strażników realizacji wspomnianej zasady.          
.

    Jednym z największych sukcesów upływającej 
kadencji stało się bez wątpienia pozyskanie środ-
ków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sa-
nitarnej i oczyszczalni ścieków; dzięki temu latem 
tego roku oficjalnie można było rozpocząć bu-
dowę. Realizacja przedmiotowego zadania musi 
stać się priorytetem dla następnych władz naszej 
gminy, nie tylko z powodu obowiązku dotyczą-
cego dotrzymania terminu, ale i z powodów ekolo-
gicznych. Pamiętajmy, że dzięki tej inwestycji 
woda w naszych potokach może znów stać się 
czysta, mogą powrócić ryby i raki (dotychczas 
widziane jedynie na tablicach herbowych przy-
szowickiego zamku).                        

    Ważnym elementem upływającej kadencji stała 
się także reorganizacja szkół.                           
Od września 2010 roku działają w naszej gminie 
zespoły szkolno-przedszkolne. Celem tej reorga-
nizacji było usprawnienie zarządzania kadrą i bazą 
dydaktyczną, co wpłynie na wzrost poziomu 
kształcenia uczniów oraz optymalizację kosztów 
działalności. Warto w tym miejscu przypomnieć 
wieloletnie nakłady na szkolnictwo w naszej gmi-
nie, które zaowocowały powstaniem pięknych 
boisk, sal gimnastycznych, auli, ściany wspi-
naczkowej i innych, będących chlubą naszej społe-
czności. Dobrze wyposażone szkoły stały się bazą 
dla działalności naukowej naszych nauczycieli 
i uczniów, którzy odnoszą sukcesy w wielu kon-
kursach i olimpiadach.                                 

    W trakcie mijającej kadencji doszło do zacie-
śnienia stosunków z naszym miastem partnerskim 
- Uherskim Brodem. Zachęcam do bliższego po-
znania tej pięknej miejscowości w Republice 
Czeskiej, nie tylko ze względu na urzekającą zabu-
dowę architektoniczną, lecz przede wszystkim 
z powodu awanturniczych poczynań księcia ślą-
skiego Władysława Opolczyka. Zdaniem tamtej-
szego kronikarza zakonu dominikanów, nasz ksią-
żę około roku 1382 miał wywieźć z miasta obraz 
Matki Boskiej i przekazać go ojcom paulinom na 
Jasnej Górze!                                      
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    Szczególnie ciężkie chwile w 2010 roku przeży-
wali mieszkańcy Przyszowic, którzy zostali do-
tknięci wiosenną powodzią. Eksploatacja górnicza 
oraz niedostateczna regulacja cieków wodnych, 
stwarzają systematyczne zagrożenie dla terenów 
położonych poniżej koryta płynących wód.       
Sprawa uregulowania naszych wzajemnych sto-
sunków z okolicznymi kopalniami, powinna stać 
się ważnym punktem programu działań organów 
gminy w następnej kadencji.                           

    Rada Gminy uznając konieczność dostosowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego do rzeczywistych potrzeb, podjęła uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu. 
Podobny los powinien spotkać w nadchodzącej 
kadencji również inne plany i strategie przyjęte 
w poprzednich latach.                      

    Szanowni Państwo, nie sposób w paru słowach 
wymienić wszystkie działania podjęte w okresie 
2006-2010 przez władze gminy, dlatego posta-
nowiłem przypomnieć jedynie te najbardziej zna-
mienne dla upływającej 12 listopada 2010 roku 
kadencji.                    
Nasza gmina ma oczywiste predyspozycje do dal-
szego niepohamowanego rozwoju. Korzystne uło-
żenie przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A4, 
bliskość wielkich miast, atrakcje turystyczne 
i wreszcie tereny do zagospodarowania, zadecy-
dują o przyszłości naszej gminy.                    

    Kończąc, chciałbym podziękować za zaufanie, 
którym Państwo nas obdarzyliście, powierzając 
w 2006 roku sprawy gminy. Zapewniam, iż Rada 
Gminy Gierałtowice wraz z Wójtem, Sołtysami 
i Radami Sołeckimi stała na straży interesów 
i dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy.
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Piotr Szołtysek
- o upływającej kadencji

Piotr Szołtysek
przewodniczący Rady Gminy 

Gierałtowice



                                                             
  Budowa kompleksu szkolnych boisk sportowych 
w Przyszowicach - o nawierzchni syntetycznej (poli-
uretanowo-gumowej) obejmującego boisko do gry 
W koszykówkę, w piłkę ręczną, bieżnię okólną dookoła 
boiska głównego o długości toru 200 m z bieżnią prostą 
na 100 m, skocznię do skoku w dal i wzwyż, boisko do 
siatkówki i tenisa ziemnego, boisko trawiaste do gry 
w piłkę nożną, parking, chodniki wewnętrzne, dwa stoły 
betonowe do tenisa stołowego. Kompleks został oświe-
tlony oraz ogrodzony.                                   
   
    Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki 
rowerowej, chodnika oraz kanalizacji deszczowej 
na odcinku od ul. Topolowej w Chudowie do OSP 
w Paniówkach. Zadanie realizowano w latach 2006-
2007. Wykonano asfaltobetonową nawierzchnię na 
drodze o długości 770 mb o szerokości 6 m wraz z od-
wodnieniem drogi, wybudowano chodnik i ścieżkę ro-
werową, parking dla samochodów osobowych na ok. 
30 pojazdów, zatokę postojową dla autokarów. Wybu-
dowano oświetlenie uliczne. Uzyskano 315.639 zł dofi-
nansowania z EFRR oraz 42.086 zł z budżetu państwa.                   

    Przebudowa ul. Sobieskiego w Gierałtowicach. 
Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dłu-
gości 427 mb, kanalizację deszczową o długości 461 
mb oraz nawierzchnię drogi z kostki betonowej.                    

   Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśni-
czego dla OSP w Chudowie - o napędzie 4x2, z auto-
pompą dwuzakresową, działkiem wodno-pianowym i li-
nią szybkiego natarcia.                                                               

 .                                            
   Budowa szkolnych boisk sportowych w Giera-
łtowicach. Zrealizowano boisko wielofunkcyjne o na-

2wierzchni syntetycznej poliuretanowej 1080 m , wraz 
z oświetleniem.                                             
   
    Przebudowa „starej szkoły” na ośrodek zdrowia 
w Paniówkach. Do użytku przekazano pomieszczenia 
gabinetu lekarza ogólnego i lekarza pediatry połączo-
ne z gabinetem zabiegowym, rejestracji z poczekalnią, 
pomieszczenia socjalno sanitarne dla personelu i pa-
cjentów, gabinet stomatologiczny. Ośrodek przystoso-
wany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych.                        
    
    PBW i wykonanie budowy kanalizacji deszczo-
wej, chodnika oraz parkingu przy ul. Stachury 
w Gierałtowicach. Na odcinku od ulicy Ligonia do 
skrzyżowania z ulicą Ks. Roboty wykonano kanalizację 
deszczową, ułożono nawierzchnię drogi z mieszanki 
mineralno-bitumicznej, wykonano chodnik oraz miej-
sca postojowe dla samochodów, a także ogrodzenie 
modułowe i piłkochwyt wzdłuż boiska piłkarskiego LKS.                 

   Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Brzezina II etap - Wykonano odcinek w Chudowie 

2 o pow. 3819 m . Uzyskano dofinansowanie z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 110.000 zł.
  Przebudowa ul. Parkowej w Przyszowicach -  
nawierzchnia i budowa kanalizacji deszczowej. Uło-
żono kanalizację deszczową długości 304,4 mb oraz 
nawierzchnię drogi z kostki brukowej o powierzchni 

22133,2 m  . Wykonana została wymiana wodociągu 
oraz budowa kanalizacji sanitarnej.                 
  Budowa chodnika przy ulicy Makoszowskiej 
W Przyszowicach - wybudowanie tego odcinka cho-
dnika pozwoliło uzyskać ciąg komunikacyjny dla pie-
szych od ulicy Gliwickiej do wiaduktu nad Kłodnicą.               

                                    
    Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Brzezina w Chudowie III etap - wykonano ostatni III 
etap długości 0,840 km przebudowy drogi łączącej 
Gierałtowice z Chudowem. Uzyskano dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 
126.000 zł.                                     
   Przebudowa ul. Wodnej w Gierałtowicach. Wy-
konano częściowe zarurowanie potoku Bojkowskiego, 
przebudowano drogę długości ok. 300 m o nawierzchni 
z kostki betonowej.                                        
   Budowa parkingu przy ul. Zabrskiej w Paniów-
kach z odwodnieniem o nawierzchni z kostki betono-
wej z chodnikiem i drogą gospodarczą.                   
   Budowa parkingu przy ul. Makoszowskiej w Przy-
szowicach - o nawierzchni z kraty trawnikowej z two-
rzywa sztucznego z drogą manewrową z kostki be-
tonowej.                           
 
                                           

Rok 2006 

 Rok 2007 

 Rok 2008 

. .

.
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.
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.
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.

.
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.
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.

.

.

.
.
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    Rozbudowa budynku OSP w Chudowie - z jedno-
czesnym wykonaniem kotwienia budynku - rozbudowa 
o dwukondygnacyjną wieżę obserwacyjną z klatką 
schodową, nowe pomieszczenie garażu dla wozu ra-
towniczo gaśniczego, przebudowa dachu nad salą po-
siedzeń, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych. Zago-
spodarowano teren wokół budynku OSP z odwodnie-
niem i wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.         

  

  Przebudowa kotłowni węglowej na gazową 
w szkole podstawowej w Paniówkach. Zakończono 
przebudowę kotłowni przez likwidację trzech kotłów 
węglowych o mocy 320 kW każdy, zamontowano trzy 
kondensacyjne kotły gazowe o mocy 460 kW każdy, 
wykonano przyłącze gazu zasilające kotłownię, montaż 
urządzeń i instalacji. Uzyskano dotację w kwocie 
96.501 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.      
  

  Budowa szkolnych boisk sportowych w Gierał-
towicach. Zakończono realizację projektu obejmują-
cego budowę kompleksu o nawierzchni syntetycznej, 
poliuretanowej w kolorystyce zielono żółtej, składają-

2cego się z boiska do koszykówki o powierzchni 510 m , 
boiska do siatkówki, bieżni czterotorowej do biegu na 
60,0 m oraz skoczni do skoku w dal. Wykonano też od-
wodnienie, oświetlenie kompleksu boisk, montaż pił-
kochwytów, wyposażenia sportowego, chodniki, wi-
downię, nasadzenia zieleni i ogrodzenie całego terenu 
boisk.                        

    Przebudowa budynku „starej” szkoły w Przyszo-
wicach. Wykonano zagospodarowanie pomieszczeń 
na poddaszu szkoły dla świetlicy środowiskowej, prze-
budowę klatki schodowej, pomieszczeń na parterze 
z przeznaczeniem dla działających w Przyszowicach 
organizacji społecznych oraz biblioteki z czytelnią i sali 
multimedialnej dla szkoły podstawowej. Z początkiem 
maja 2009 roku obiekt przekazano do zagospodaro-
wania użytkownikom.                               

.                                              
    Przebudowa ul. Spółdzielczej i Pogrzeby w Przy-
szowicach. Ten etap zadania polegał na budowie 
drogi o długości 551 mb o nawierzchni asfalto-
betonowej, chodnika z kostki betonowej oraz budowie 

.
.

.
. 

.
.

.
.

.Lata 2009 - 2010

kanalizacji deszczowej. Uzyskano dofinansowanie 
z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych 
W kwocie 648.000 zł.                                        

  Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach.  
Realizacja zadania przebiegała od 2008 roku. Obiekt 
ukończono, wyposażono i oddano do użytku z końcem 
2009 roku. Uzyskany efekt rzeczowy to budynek o ku-

3 2baturze 23 825 m  i powierzchni całkowitej 5 140m , 
mieszczący dwie niecki basenowe o wymiarach 25 
x12,5 m oraz 12,5 x 6 m, zjeżdżalnię wodną, 4 baseny 
do hydromasażu, tunel wodny,  grotę solną , widownię 
na 164 miejsca oraz zaplecze sanitarno  szatniowe, te-
chniczne i administracyjno-biurowe.                          
Zadanie współfinansowane było przez MENiS w kwo-
cie 2 250 000 zl oraz uzyskało dofinansowanie ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego w kwocie 1 999 285 zl.
W sąsiedztwie pływalni i szkoły wykonano parking wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem. Dodatkowo wykonana 
została dostawa i montaż 18 sztuk kolektorów sło-
necznych próżniowych dyfuzyjnych wraz z rozbudową 
istniejącego węzła cieplnego w budynku krytej pływalni. 
Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 
79 056,00 zł.                                        
.

.
.

 .

.
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i akumulatory małogabarytowe należy wrzucać 
do specjalnie na ten cel przeznaczonych poje-
mników, rozmieszczonych we wszystkich Szko-
łach Podstawowych i Gimnazjach naszej Gminy, 
jak również we wszystkich świetlicach środowi-
skowych, z także przy wejściu do Urzędu Gminy, 
przy wejściu do Pałacu w Przyszowicach oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałto-
wicach.                             
   W aptekach w Gierałtowicach i Paniówkach 
oraz ośrodkach zdrowia w Przyszowicach i Chu-
dowie do specjalnych pojemników należy wrzu-
cać przeterminowane lub zbędne leki.           
    W najbliższym czasie na terenie naszej gminy 
planowane jest również przeprowadzenie zbiórki 
odpadów niebezpiecznych. Zbiórce podlegać 
będą odpady, które ze względu na zawarte w nich 
substancje niebezpieczne, powinny być wydzie-
lone z odpadów komunalnych. Zaliczyć do nich 
należy: pozostałości farb, lakierów, klejów, środ-
ków do konserwacji drewna, rozpuszczalników, 
olejów silnikowych, smarów, środków ochrony 
roślin, środków dezynfekcyjnych, owadobój-
czych oraz opakowania po ww. odpadach, a także 
świetlówki, żarówki energooszczędne, termo-
metry rtęciowe, filtry samochodowe itp.        
    Niestety w okresie grzewczym wciąż spoty-
kaną metodą pozbywania się odpadów jest ich 
spalanie w domowych piecach. Najczęściej spa-
laniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mie-
szane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne 
- plastik, folia; metal - puszki po napojach), stare 
umeblowanie. Podczas spalania odpadów z na-
szej kotłowni domowej wydobywają się szcze-
gólnie niebezpieczne substancje, które zanie-
czyszczają środowisko i nieodwracalnie niszczą 
nasze zdrowie oraz powodują osadzanie się tak 
zwanej sadzy mokrej w przewodach komino-
wych, co w efekcie może spowodować zapalenie 
się przewodu kominowego, a nawet przyczynić 
się do pożaru domu.                       
Pamiętajmy, iż każdy, kto wbrew zakazowi 
spala odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów popełnia wykro-
czenie, które podlega karze grzywny w wyso-
kości do 5000 zł.                           
    Wszyscy chcemy, aby nasze otoczenie było 
czyste, a powietrze, którym oddychamy nie było 
zanieczyszczone. Stosujmy się więc do powyż-
szych zasad i dbajmy o nasze zdrowie, zdrowie 
naszych dzieci, czystość w naszej gminie oraz 
chrońmy środowisko.

.

.

.

.

.

/Referat Ochrony Środowiska UG Gierałtowice/

Dokończenie na stronie 10.
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    Od 17 października br. Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach posiada nową 
stronę internetową. 

    Dzięki prostej nawigacji i przejrzystej budo-
wie serwis zapewnia łatwy dostęp do informacji 
dotyczących działalności GOK-u. Stworzona 
zgodnie z najnowszymi trendami i zasadami pro-
jektowania serwisów internetowych, zawiera 
wiele udogodnień. Jej ergonomiczna budowa 
zapewnia użytkownikom szybki dostęp do 
wszystkich informacji z każdego miejsca w ser-
wisie.                     
   Na nowej stronie mogą Państwo przeczytać: 
- o działalności GOK-u i poszczególnych świe-
tlic środowiskowych,                             
- sprawach aktualnych,                
- imprezach,                       
- wydawnictwach książkowych.             

Serdecznie zapraszamy na stronę:                         
www.gok.gieraltowice.pl

.

,
,
,
.

.

.

    Sekcja szachowa działa w świetlicy 
starej szkoły w Przyszowicach. 

     Spotkania przy szachownicy odbywają się 
w poniedziałki o godz. 17.00. Najbliższe 22 li-
stopada. Serdecznie zapraszamy.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy, 
którzy od podstaw będą wprowadzać w tajniki tej 
fascynującej gry. W planach są także liczne 
wyjazdy na turnieje szachowe. 
Naszą ofertę w szczególności kierujemy do naj-
młodszych adeptów królewskiej gry (od 6 roku 
życia). Wierzymy, że dziewczyny z Przyszowic 
(Gierałtowic, Paniówek i Chudowa) będą chciały 
udowodnić chłopakom, że potrafią z nimi wal-
czyć jak równy z równym.

.

/T. Gajewski/

/PRO/

Z serii: „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”

    Świetlica środowiskowa w Paniówkach roz-
poczęła swoją działalność 1 września 2000 roku. 
Początkowo mieściła się w budynku gimna-
zjum. Rok później siedzibę placówki prze-
niesiono do salek katechetycznych przy parafii 
św. Urbana. Od 1 marca 2006 roku  mieści się 
w wyremontowanym budynku starej szkoły.     

    Świetlica dysponuje bardzo dobrym zapleczem 
lokalowym. Bogato wyposażone w sprzęt 
rekreacyjno-muzyczny sale czekają na wszystkich 
chętnych, którym zależy na aktywnym spędzeniu 
wolnego czasu. Dodatkową atrakcją placówki jest 
5 stanowisk komputerowych ze stałym łączem in-
ternetowym.                 

   Do świetlicy zapraszamy wszystkie dzieci 
i młodzież naszego sołectwa. Szczególną opieką 
otaczamy dzieci wymagające pomocy w nauce 
oraz z rodzin zagrożonych patologią.               
Instruktorzy pomagają dzieciom odrabiać zadania 

.
.

.
.

.

domowe, prowadzą douczanie przedmiotowe  
(m.in.: matematyka na bieżąco, język angielski - 
wg grup zaawansowania) oraz naukę czytania. 
Organizują zajęcia plastyczne i techniczne oraz 
zajęcia dowolne: kulinarne, konkursy, rozwią-
zywanie krzyżówek, quizów, turnieje gier spor-
towych: bilard, tenis, piłkarzyki, gry kompu-
terowe. Ponadto organizowane są płatne zajęcia 
plastyczne.                  

    Począwszy od 5 września 2008 roku organizu-
jemy zajęcia dla grupy dzieci najmłodszych wraz 
z ich opiekunami (mama, tata lub dziadkowie) 
w ramach KLUBU MALUCHA - „Świetliki”. 
Projekt został wysoko oceniony w konkursie Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej na doposażenie 
nowych placówek świetlicowych w ramach zadań 
programowych „Świetlica, Praca i Staż - socjo-
terapia w środowisku gminnym” w 2009 roku 
i znalazł się wśród 80 wyróżnionych.             

.
.

.
T. Gajewski

Na scenie i w garderobie Gliwickiego Teatru MuzycznegoSiedziba świetlicy: Paniówki, ul. Zwycięstwa 44 (budynek starej szkoły) tel.: 32 726-42-49

    Od października w Gminnym Ośrodku 
Kultury rozpoczęły swoją działalność na-
stępujące sekcje: plastyczna (placówka 
w Paniówkach), taneczna i warsztaty 
„Podróże po Europie” (placówka Gierał-
towice).                 
   
    Warsztaty „Podróże po Europie” prowadzone 
przez Annę Leszczyńską-Rożek odbywają się 
w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 18.30. 
Obecnie zapisanych jest 4 uczestników (w wie-
ku uczniów Szkoły Podstawowej). Na począ-
tkowych zajęciach dzieci miały okazję poznać 
bliżej kraje będące kolebką kultury europejskiej, 
czyli Grecję i Włochy, następnie Portugalię. 
    Zajęcia rozpoczyna pogadanka na temat tego 
w jakim miejscu Europy znajduje się dany kraj, 
tak aby dziecko mogło bez problemu umiejsco-
wić go na mapie oraz podać jak nazywa się jego 
stolica. Zajęcia są wzbogacone pokazem foto-
grafii przedstawiających znamienną dla danego 
państwa architekturę. Dodatkowo uczestnicy 
warsztatów samodzielnie wykonują rekwizyty 
i przedmioty 

.
. 

Dokończenie na stronie 8.

Godziny otwarcia świetlicy:                  
poniedziałek - czwartek: od 11.00  do 19.00, 
piątek od 10.00 do 12.00,
Sobota od 8.00 do 12.00.   

Douczanie z języka angielskiego:                    
(gr. początkująca) - poniedziałek 15.00 -16.00
(gr. zaawansowana) - środa 15.00 -16.00
- Kółko plastyczne - wtorek 16.00 -17.30  
(zajęcia odpłatne, poznawanie różnych technik)
- „Świetliki”  grupa dzieci najmłodszych - w piątek 
od 10.00 do 12.00.
(Wspólne gry, zabawy ruchowe przy muzyce, 
kolorowanie obrazków, nauka piosenek, słodki 
poczęstunek, projekcja bajek na dużym ekranie).

W okresie wakacyjnym świetlica otwarta jest od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

.

.

    Przybyli na widowisko mogli wysłuchać naj-
piękniejszych utworów z repertuaru damy polskiej 
estrady m.in.: „Już nie ma dzikich plaż”, „Tych lat 
nie odda nikt” czy „Złoty pierścionek” oraz dwóch 
z najnowszej płyty artystki. Ponadto na scenie kró-
lowały przeboje z opery i  musicali „Skrzypek na 
dachu”, „Evita”, „West Side Story”. Nie zabrakło 
także wspaniałych wywołujących dreszcze fra-
gmentów „Upiora w Operze”! Na scenie pojawili 
się soliści i balet Gliwickiego Teatru Muzycznego, 
orkiestrą dyrygował natomiast Czesław Majew-
ski. Warto zaznaczyć iż wśród artystów był pocho-
dzący z Przyszowic Ireneusz Miczka. Wspaniale 
wykonał m.in.: standard Franka Sinatry „Strangers 
in the Night”, a także duet z Ireną Santor w piosen-
ce „Tango Milonga”.                                  .

    Towarzystwo Miłośników Przyszowic wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gie-
rałtowicach zorganizowali 5 listopada br. wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego 
na koncert „Rewia Przebojów” z udziałem Ireny Santor. 

    Z pewnością ten wspaniały wieczór dostarczył 
wielu wzruszeń i zapadł w pamięć wszystkim 
przybyłym.                    . Mirosława Mirańska-Baraniuk
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nieodzownie związane z danym regionem, słu-
chają tradycyjnej muzyki i uczą się tradycyjnych 
tańców. - Dzieci radzą sobie świetnie, są bardziej 
kreatywne niż my dorośli możemy sobie wyobra-
zić. Nie narzucam wizji, daję wskazówki, poka-
zuję przykłady. Dzieci same tworzyły np. maski 
weneckie, z dostępnych materiałów - mówi Anna 
Leszczyńska-Rożek.- Zachęcamy do uczestni-
czenia w kolejnych warsztatach. W planach m.in. 
Hiszpania, Belgia, Holandia i wiele innych kra-
jów. Zapraszamy do zdobycia wiedzy oraz roz-
wijania swoich zdolności.                  

    Magdalena Trzęsiok prowadzi zajęcia plasty-
czne oraz taneczne. W zajęciach tanecznych bie-
rze udział 8 dziewczynek. - Uczestniczki zajęć 
tanecznych radzą sobie bardzo dobrze, są na-
prawdę zdolne. Jesteśmy w trakcie kończenia 
pierwszego układu tanecznego, wykorzystujemy 
w nim szarfy. - opowiada instruktor Magdalena 
Trzęsiok - Planowane również są układy z takimi 
rekwizytami jak pompony oraz krzesła!- dodaje.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, we 
wtorki oraz piątki od 15.30 do 16.45 na sali 
GOKu w Gierałtowicach.                                   
Bardzo interesujące również są warsztaty pla-
styczne w trakcie których dzieci rozwijają swoje 
umiejętności manualne i kreatywność. Do tej 
pory uczestnicy malowali na szkle, na tkaninach, 
koszulkach, a także wykonywali kartki metodą 
witrażową. Obecnie przygotowywane są prace 
na kiermasz bożonarodzeniowy na którym bę-
dzie można dokonać zakupu świątecznych ręko-
dzieł stworzonych przez dzieci.             

Zapraszamy chętnych do rozwijania talentu pla-
stycznego w każdy wtorek od 16.00 do 17.30 na 
sali świetlicy w Paniówkach.                       

.
.

.

.

 .

 Mirosława Mirańska-Baraniuk

   Gmina Gierałtowice ogłasza konkurs 
plastyczny na wykonanie portretu świę-
tego Mikołaja.
    Prace wykonane na konkurs prosimy składać 
w kasach basenu „WODNIK” w Paniówkach 
w dniach od 25 listopada do 1 grudnia br.              
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 gru-
dnia. Od 6.12 do 8.12 zapraszamy na wystawę 
prac, która będzie miała miejsce w holu 
„WODNIKA”.                                    
    Szczegółowe informacje zawarte są w regula-
minie konkursu, umieszczonym na stronie inter-
netowej UG www.gieraltowice.pl w zakładce: 
Aktualności.                   

Organizatorzy:

.

.

.
.

Zaproszenie
    Wójt gminy Gierałtowice serdecznie zaprasza 
na wernisaż wystawy pt. „Nie chowajmy dzieł 
do szuflady”, który odbędzie się 11 grudnia br. 
o godz. 16.00.

Dni i godziny otwarcia wystawy:

Miejsce wystawy: Sala OSP w Chudowie.

m 11.12.2010 r. od 16.00 do 20.00
m 12.12.2010 r. od 12.00 do 18.00
m 13.12.2010 r. od 10.00 do 12.00

Organizatorzy:

    Marta Kogut, Tomasz Pasławski, Wojciech Miczka, Paweł Dudziak i Daniel 
Kuchta zagrali dla gierałtowickiej publiczności podczas VIII Koncertu Mu-
zyki Organowej. 

    Koncert odbył się w niedzielę 17 października 
w miejscowym kościele pw. Matki Boskiej Szka-
plerznej. Organizatorzy (Koło Związku Górno-
śląskiego w Gierałtowicach) zadbali o to, aby za-
prosić na koncert artystów, którzy zaprezentują 
zróżnicowany repertuar. Królowały preludia, fugi 
i toccaty mistrza Jana Sebastian Bacha. Nie zabra-
kło jednak i lżejszych utworów, granych, a często 
i śpiewanych przez uczestników koncertu. Publi-
czność mogła wysłuchać toccaty C-Dur J.S.Bacha 
w wykonaniu świetnej Marty Kogut, a chwilę po-
tem znanego przeboju Mirelle Mathieu „A Santa 
Maria” w organowej wersji Tomasza Pasław-
skiego. Grał, a także śpiewał stały bywalec gierał-
towickich koncertów Wojciech Miczka z Przyszo-
wic. Cieszy fakt, że swoje spore już umiejętności 
mogli zaprezentować najmłodsi - Paweł Dudziak 
z Zabrza i Daniel Kuchta z Gierałtowic.            
   Artystów przedstawiała i zapowiadała Janina 
Cicha Rożek. Należy wspomnieć, że do zorganizo-
wania tej ciekawej imprezy przyczynili się: GOK 
w Gierałtowicah i Starostwo Powiatowe w Gli-
wicach.   

.

Marta Kogut i Wojciech Miczka

Tomasz PasławskiPaweł Dudziak i Daniel Kuchta

    W Urzędzie Gminy w Gierałtowicach wójt 
Joachim Bargiel przyjął laureatów konkursu 
na hasło promujące kołocz wypiekany w gminie 
Gierałtowice.
   Przypominamy, że hasła, które zyskały naj-
większą aprobatę jurorów ułożyli Magdalena 
Pawlas - Nowoczesna Gmina Tradycyjnym 
Kołoczem Wita - i Seweryn Perfecki - Nasz Kołocz 
co niedziela rozaniela -. To ostatnie wykorzystane 
już zostało na specjalnych kartonach służących do 
pakowania słodkiej specjalności gminy Gierałto-
wice.    /J.M./

Tekst i foto: 
J. Miszczyk
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   Za sprawą konkursu „Sfotografuj się 
z WIEŚCIAMI” nasze pismo dotarło w kil-
ka interesujących miejsc, m.in. na Wyspę 
Wolności w Nowym Jorku, gdzie stoi jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych pomników 
na świecie.  
    Egzemplarz „WIEŚCI” pod sławną Statuą 
Wolności prezentuje nasz czytelnik, Marcin 
Śmigiel. Pan Marcin urodził się na Śląsku, 
a obecnie mieszka w Toronto. Żywo interesuje 
się tym co dzieje się w Polsce i małej ojczyźnie.     

/J.M./

Jesień Chórów 
Gminnych

Festyn 
Babie Lato

„Jesień Chórów Gminnych” 
od 5 lat organizuje chór Bel 
Canto z Chudowa. Impreza ma 
charakter biesiadny i zaplano-
wana jest jako spotkanie inte-
gracyjne we własnym gronie, 
przeznaczone dla zespołów 
śpiewaczych z terenu całej 
gminy. 
Tegoroczna edycja „Jesieni” od-
była się 4 września w sali nowej 
remizy OSP w Chudowie. Spo-
tkanie było okazją do rozmów na 
różne tematy, nie obyło się bez 
wspólnego śpiewania.

Andronika Krawiec, Beata Stawowy, Barbara Jałowiecka-Cempura, - zwykle przepro-
wadzają próby lub dyrygują swoimi zespołami podczas koncertów. W czasie „Jesieni”
nie zabrakło im wspólnych tematów do rozmowy. 

Ciekawy pomysł na pożegna-
nie lata. Organizatorzy festy-
nu - chór Cecylia z Paniówek, 
wspomagany przez restau-
rację VERONA, żegnali lato 
muzyką i humorem. 

    Impreza odbyła się 19 września na placu przed Veroną. W programie festynu znalazły się m.in.: 
występy Orkiestry Dętej KWK Halemba, Chóru Cecylia, a także solistów. Opowiadaniem ciekawych 
anegdot zabawiał publiczność gość specjalny festynu - Lucek Czerny.      

Chór Cecylia w czasie koncertu na festynie „Babie Lato”.

    Program koncertu wypełniły utwory maryjne 
wykonane przez chóry: „Skowronek” z Gierał-
towic pod dyrekcją Beaty Stawowy, „AVE” z Ha-
lemby pod batutą Adriana Lewandowskiego, 
„Słowik” z Przyszowic pod kierownictwem Hen-
ryka Mandrysza i „Cecylia” z Paniówek prowa-
dzony przez Andronikę Krawiec. 
    Publiczność aż kilka razy mogła wysłuchać 
pięknej pieśni „Ave Maria” (różnych kompo-
zytorów) - miały ją w repertuarze wszystkie chóry 
z gminy Gierałtowice. Jak zwykle pięknie brzmia-
ło „Ave Verum” w wykonaniu Skowronka. Uwagę  
przykuło „Speculum” I. Reimanna w wykonaniu 
chóru Cecylia, a także „Modlitwa” zaśpiewana 
przez chór Słowik.                         
Koncert urozmaiciły występy solistki Agnieszki 
Jadamus (sopran). Śpiewaczka wykonała m.in. 
„Ave Maria” Ch. Gounda. Na organach towa-
rzyszył jej Rafał Majowski.
Program artystyczny zamknęło wykonanie przez 
połączone chóry znanej pieśni „Prowadź nas 
Matko”. Dyrygowała Andronika Krawiec.
Na zakończenie spotkania ksiądz proboszcz Mi-
chał Woliński odprawił skrócone nabożeństwo 
różańcowe. Udzielił też zebranym błogosławień-
stwa. 
   Organizatorem koncertu był chór Cecylia 
z Paniówek. Imprezę wsparł również GOK w Gie-
rałtowicach.
Po zakończeniu prezes chóru Stefania Rudnik za-
prosiła wykonawców na słodki poczęstunek. 

.

    24 października br. w kościele pw. św. Urbana w Paniówkach odbył się jubileuszowy 
XV Koncert Pieśni Maryjnych.

Tekst i foto: J.M.
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  Budowa Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gierałtowicach - rozpoczęta w lutym 
2009 roku, zakończona w maju 2010 roku. 

2 3Powierzchnia  całkowita 838 m , kubatura 4.025 m . 
Na parterze przeznaczonym dla Ośrodka Zdrowia znaj-
duje się hol z rejestracją, poczekalnia dla dorosłych 
i dzieci, gabinety lekarza rodzinnego, pediatry i EKG, 
dwa gabinety zabiegowe.  Na I piętrze usytuowane są 
pomieszczenia OPS oraz Gminnego Centrum Infor-
macji. Oba poziomy są w pełni dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych.                   
Budowa drogi ul. Graniczna - na 2.0 km odcinku od 
ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Boj-
kowskiej w Gliwicach wybudowano drogę o nawierz-
chni z betonu asfaltowego, która umożliwi szybsze po-

.

łączenie sołectw Przyszowice i Gierałtowice (jako ob- 
wodnica), a przede wszystkim skomunikuje 73 ha te-
renów inwestycyjnych zlokalizowanych wzdłuż tej drogi  
„Synergy Park" z autostradowym węzłem „Sośnica". 
Budowę rozpoczęto w październiku 2009 r., termin za-
kończenia 15.11.2010 r. Łączna wartość zadania wy-
niosła 7.688.385 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie 
z NPP Dróg Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł oraz 
udział miasta Gliwice z tytułu realizacji zadania 
częściowo na terenie Gliwic.                                

   Przebudowa boiska LKS „Jedność” w Przyszo-
wicach. Realizację zadania rozpoczęto w  lipcu 2009 
roku zakończono we wrześniu 2010 roku. Wykonano 
boisko trawiaste o wymiarach 100 x 65 m, z systemem 
odwadniania i automatycznego nawadniania, 2 zada-

.
.

szone trybuny dla widzów o łącznej liczbie 420 miejsc.  
Ponadto wykonano boisko do piłki plażowej o wymia-
rach 20 x 12 m, oświetlenie terenu, ogrodzenie z piłko-
chwytami, barierki oddzielające kibiców od boiska. 
Kopalnia „Sośnica Makoszowy" uczestniczyła w finan-
sowaniu zadania z tytułu usuwania szkód spowodo-
wanych eksploatacją górniczą.                 
   
   

    Budowa kolektora O 1400 z rowu A przy ul. 
Powstańców do Potoku Cienka w Przyszowicach 
jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe - finanso-
wana przez Kopalnię „Sośnica-Makoszowy” trwała od 
czerwca 2009 roku do sierpnia 2010 r.

.
.

Dokończenie ze strony 6

Cd. lata 2009-2010

/Opracowanie: Ref. Inwestycji i Szkód Górniczych UG/

    Powiększenie powierzchni przedszkola możli-
we było za sprawą adaptacji pomieszczeń znaj-
dujących się na wysokim parterze przyszowic-
kiego pałacu.    
    Remont obejmował przebudowę instalacji ele-
ktrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
wentylacji, oświetlenia pomieszczeń. 
Podłoga w salach zajęć została wyłożona kolo-
rową wykładziną, sale wyposażono w kolorowe 
mebelki, dywany, leżaki. 
Wartość zrealizowanych robót wyniosła 253.652 
złote. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo

    Przedszkole wchodzące w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowica 
wzbogaciło się o 2 nowe sale zajęć dla dzieci. 
Wybudowano również nową łazienkę  wypo-
sażoną w urządzenia dostosowane dla po-
trzeb maluchów.

Usługowa „MARBUD” M. Wylężek z Rudy Ślą-
skiej.                      
   

.
To już druga gminna placówka przedszkolna, 

która w tym roku szkolnym zyskała nowe sale 
zajęć. Od września większą powierzchnią dyspo-
nuje również przedszkole w Gierałtowicach. 

Źródło: Referat Inwestycji UG, opr. J.M.

    Wielu ciekawy rzeczy o życiu św. Franciszka z Asyżu dowiedziała się młodzież 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. O świętym, a także o współ-
czesnych zakonnikach opowiadał franciszkanin o. Augustyn Feliszek.

    Ojciec Augustyn Feliszek jest duszpasterzem 
młodzieży przy sanktuarium św. Anny Samotrze-
ciej na Górze św. Anny. Do Przyszowic przyjechał 
na zaproszenie Joanny Obczyńskiej-Nowak, ka-
techetki miejscowego Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego. Spotkanie zakonnika z młodzieżą i gro-
nem pedagogicznym odbyło się 20 października 
w sali sportowej przyszowickiej szkoły. W trakcie 
jego trwania franciszkanin przybliżył barwną 
postać patrona i założyciela zakonu. Opowieść 
o św. Franciszku z Asyżu ilustrował przeźroczami.
   Ojciec Augustyn chętnie opowiadał również 
o życiu współczesnych zakonników. Co oznaczają 
3 węzły na pasie franciszkańskim? Dlaczego róża-
niec używany przez franciszkanów ma siedem   

dziesiątek? To tylko niektóre z pytań, na które 
udzielił wyczerpujących odpowiedzi. 
    Spotkanie było również dobrą okazją do ogło-
szenia wyników szkolnych konkursów doty-
czących życia Jana Pawła II. W konkursie pla-
stycznym - „Jan Paweł II: Odwaga Świętości” 
pierwsze miejsce zajął  Jarosław Paneta, natomiast 
Julia Rejdych wykazała się największą wiedzą 
w „Konkursie wiedzy o życiu Jana Pawła II”. 
Laureatom gratulowali: Joanna Obczyńska-
Nowak oraz o. Augustyn Feliszek.    

   W wyniku prowadzonych postępowań 
przetargowych Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej spółka z o.o. z siedzibą 
w Przyszowicach wyłoniło kolejnych wyko-
nawców na realizację kanalizacji w gminie 
Gierałtowice.               

    Przetarg na budowę gminnej oczyszczalni 
ścieków w Przyszowicach wygrała firma Instal 
Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie. Natomiast 
kanalizację sanitarną w sołectwie Paniówki wy-
kona PPHU „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Li-
manowej.                    
    Podpisanie stosownych umów planowane jest 
w listopadzie bieżącego roku.

.
.

.

J.N.

Tekst i foto: J. MiszczykO. Augustyn Feliszek odbiera gratulacje od wicedyrektor Bronisławy Ogonek
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    1 października br. na terenie parku pałacowego w Przyszowicach odsłonięto 
kamienny obelisk i posadzono „Dąb Pamięci” dla uhonorowania aspiranta 
Policji Państwowej Karola Sobla - mieszkańca Przyszowic, zamordowanego 
przez NKWD w Twerze w roku 1940.  

    W uroczystości udział wzięła rodzina zamordo-
wanego policjanta. Obecni byli również przedsta-
wiciele Towarzystwa Miłośników Przyszowic 
(głównego organizatora uroczystości), miesz-
kańcy sołectwa, reprezentanci miejscowego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego, a także przedsta-
wiciele Urzędu Gminy i organizacji działających 
na terenie Gminy Gierałtowice.        

    Synowie Karola Sobla - Paweł i Jan w oto-
czeniu rodziny symbolicznie dosypali ziemi pod 
posadzonym Dębem Pamięci. W tej wzruszającej 
ceremonii towarzyszyły im także wnuki, prawnuki 
i praprawnuki córki Karola Sobla - Marii, która 
nadal mieszka w Przyszowicach. 
Nie obyło się bez okolicznościowych wystąpień. 
Postać aspiranta Sobla przybliżył zebranym An-
drzej Biskup - prezes TMP. Głos zabrał również 
wójt gminy Joachim Bargiel, który podkreślił, że 
należy pielęgnować pamięć o mieszkańcach tej 
ziemi, którzy bohatersko oddali swoje życie za 
ojczyznę. Drzewo i obelisk poświęcił ks. Adam 
Niedziela z miejscowej parafii pw. św. Jana 
Nepomucena.

    Dąb, który stanął w przyszowickim parku jest 
jednym z 21 857 drzew pamięci posadzonych 
w całym kraju. Tyle bowiem ofiar sowieckiej 
zbrodni z roku 1940, widnieje na liście katyńskiej. 
- Inspirację do poświęcenia jednego drzewa dla 
jednej ofiary katyńskiej zbrodni dał ogólnopolski 
program edukacyjny „Katyń ... ocalić od zapo-

. 

    Karol Sobel urodził się 1 sierpnia 1897 roku  
w Przyszowicach i tu mieszkał wraz z rodziną jako 
dziecko oraz, kiedy założył już własną. 
  Ukończył Szkołę Policyjną w Katowicach 
i jako aspirant Policji Państwowej został ko-
mendantem posterunku w Makoszowach. 
Z żoną Zofią dochował się pięciorga dzieci - miał 
jedną córkę i 4 synów. Najmłodszy urodził się w 
1938 roku i już nie zapamiętał ojca. 

    Karol Sobel w ostatnich dniach sierpnia 1939 
roku otrzymał nakaz ewakuacji wraz z całą ro-
dziną. Żona jednak stanowczo się sprzeciwiła, 
gdyż obawiała się tułaczki z piątką dzieci, 
z których najstarsze miało 14 lat, a najmłodsze 
nieco ponad rok.
Komendant więc, zgodnie z nakazem władz za-
bezpieczył dokumenty posterunku, aby w razie 
wybuchu wojny nie wpadły w ręce Niemców i udał 
się na wschód. Od tej pory wszelki ślad po nim 
zaginął. 
    Dopiero rok 1990 przyniósł informację o nim, 
kiedy odtajniono część dokumentów NKWD. 
Karola Sobla znaleziono w spisie policjantów 
osadzonych w Ostaszkowie.
Z rozkazu NKWD został zabity strzałem w tył 
głowy 14 kwietnia 1940 roku w Twerze.

Źródło: Życiorys Karola Sobla - opracowanie TMP 

mnienia” - wyjaśnia prezes Andrzej Biskup - w ten 
właśnie sposób i w Przyszowicach chcieliśmy uho-
norować postać naszego bohatera  - dodaje.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

    Wczesnym rankiem 6 października 2010 r. 
wyjechaliśmy na X Pielgrzymkę Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II do Częstochowy.             
Na pielgrzymce reprezentowanych było ponad 
500 szkół różnego szczebla, nie tylko z Polski, 
ale także z Litwy. W sposób szczególny czci-
liśmy krzyż, który Jan Paweł II trzymał w dło-
niach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej 
drogi krzyżowej. Modliliśmy się o beatyfikację 
naszego Patrona oraz o potrzebne łaski do rea-
lizowania wskazań Jana Pawła II.              
   Matce Boskiej Częstochowskiej powierza-
liśmy całą naszą społeczność szkolną, parafialną, 
a także wszystkich tych, którzy wspierają nas na 
co dzień. To doświadczenie na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Pragniemy, aby udział w Piel-
grzymce zapoczątkował tradycję naszej szkoły.

.

.

/Karolina/

    5 października najstarsza grupa przed-
szkolaków z Przyszowic wyjechała do sosno-
wieckiego „Egzotarium”. Wycieczka ta sfinan-
sowana została przez Urząd Gminy w Gierał-
towicach w ramach nagrody za najbardziej 
efektywny udział w akcji „Sprzątanie świata”.  
W „Egzotarium” dzieci poznały rośliny z różnych 
stref klimatycznych i geograficznych świata, 
a także egzotyczne ryby, gady, płazy, ssaki i ptaki. 
Wyprawa ta była dla wszystkich wspaniałą lekcją 
przyrody.                   

.

.
/Barbara Jałowiecka-Cempura/

    Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka 
w Chudowie wzbogaciła się o nowy plac zabaw 
dla dzieci. Jego powstanie było efektem udziału 
w programie „Radosna Szkoła”.
Połowę środków potrzebnych na budowę pocho-
dziło z programu, drugą połowę wyłożyła gmina 
Gierałtowice.

/J.M./

    Na cmentarzu parafialnym w Gierałtowi-
cach stanął nowy nagrobek Marii i Franciszka 
Robotów - rodzeństwa księdza Władysława.    
- Wystawiono go z potrzeby serca i zwykłej ludzkiej 
przyzwoitości - mówi jedna z inicjatorek budowy 
nowego nagrobka, która pragnie pozostać anoni-
mowa. Poprzednio grób znajdował się w fatalnym 
stanie i wymagał remontu. Wykonano go z inicja-
tywy członków koła Związku Górnośląskiego. Do 
odbudowy przyczynili się również mieszkańcy 

.

Gierałtowic, dając hojne datki na ten szczytny cel. 
Warto wspomnieć, że Maria i Franciszek Roboto-
wie w latach 30-tych XX w. przeznaczyli sporą 
sumę pieniędzy na budowę nowego kościoła 
w Gierałtowicach.  /J.M./

Najbliżej obelisku stoją Paweł i Jan - synowie Karola Sobla
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XXIV Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy 

    Od 1 marca do 31 września br. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach rea-
lizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego pod nazwą; „Sport, muzyka oraz gry, tak integru-
jemy się my - Gierałtowice”.

    Projekt zakładał aktywną integrację grup 
formalnych i nieformalnych działających na te-
renie gminy, które poprzez zawiązanie par-
tnerstwa lokalnego przyczynią się do dalszego 
rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gierał-
towice. 

    29 września 2010 roku, przedstawiciele 19 orga-
nizacji pozarządowych oraz wójt gminy Gierał-
towice Joachim Bargiel, spotkali się na uroczy-
stości podpisania umowy partnerskiej, stanowią-
cej ukoronowanie działań związanych z realizacją 
projektu. 
Powołane partnerstwo ma na celu rozpoznanie 
problemów naszej społeczności i partycypację na 
rzecz ich rozwiązywania oraz stanowić będzie 
fundament do aplikowanie o środki zarówno unij-
ne jak i krajowe na realizację nowych projektów 
przyczyniających się do rozwoju gminy.
Zawiązanie partnerstwa stwarza m.in.: możliwość 
pozyskania większych środków, możliwość dzia-
łania na większym obszarze, a także otrzymania 
dodatkowych punktów przy ocenie wniosku o do-
finansowanie. Sprzyja racjonalności ekonomi-
cznej w rozwiązywaniu problemów, eliminuje 
wzajemne dublowanie zadań realizowanych na 
tym  samym terenie. 
    Beneficjentami realizowanego projektu było

. 

180 mieszkańców Gminy Gierałtowice w różnym 
wieku i o różnych zainteresowaniach.                
Uczestniczyli w warsztatach tanecznych - salsa, 
warsztatach koronkarskich - frywolitki, grze tere-
nowej, pikniku rodzinnym, rajdzie rowerowym 
oraz spotkaniach, podczas których wypracowana 
została umowa partnerska. 
Pomysłodawczynią, a później koordynatorką pro-
jektu była Beata Nitsze z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gierałtowicach. Jego realizację wspierała 
Agata Gnat - animatorka/doradczyni z ROEFS
w Rybniku. 

.

/M. Blatnik, B. Nitsze & J.M./

    7 października w zabytkowej oberży pod św. Jerzym w Chudowie odbyła 
się II Powiatowa Konferencja dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów 
pt. „O Śląsku i po śląsku”. Zorganizowała ją Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach.  

    Konferencja podzielona była na dwie sesje - 
przedpołudniową „O Śląsku” oraz popołudniową 
„Po śląsku”. Jej uczestnicy mieli okazję pogłębić 
swoją wiedzę m.in. na temat śląskiej regio-
nalistyki literackiej, zapoznać się ze stanem prac 
nad standaryzacją mowy śląskiej, dowiedzieć się 
jak wyglądał wizerunek Górnoślązaka w reportażu 
dwudziestolecia międzywojennego. 
   Wśród prelegentów nie zabrakło cenionych 
ekspertów z historii literatury oraz badaczy euro-
pejskich tożsamości regionalnych. Dr Zbigniew 
Kadłubek z Uniwersytetu Śląskiego w swoim wy-
stąpieniu zatytułowanym „Kraina śpiewaków i wi-
zjonerów. Perspektywy śląskiej regionalistyki 
literackiej” spojrzał na Śląsk z perspektywy ba-
dacza europejskich tożsamości regionalnych. 
Podkreślił, że - Tożsamość regionalna pomaga 
w regeneracji duchowości współczesnych Euro-
pejczyków - Zwrócił również uwagę, że region jest 
ważną kategorią życia społecznego.                 
    Konferencję ubarwiło wystąpienie Otylii Troja-
nowskiej - Ślązaczki Roku 2009, która piękną 
gwarą opowiadała o swoim życiu. Równie cie-
kawie, a przy okazji zabawnie o dziejach „Biblii 
Ślązoka” opowiadał jej autor - Marek Szołtysek. 
Przy okazji warto wspomnieć, że dzieje biblijne po 
śląsku to jedna z najbardziej poczytnych książek 
(głównie na Śląsku) i dotychczas rozprowadzona

.
została w nakładzie 250 tys. egzemplarzy! Infor-
macja ta uzmysławia nam jak olbrzymie jest za-
potrzebowanie na literaturę i kulturę śląską.
Krótkie podsumowanie dokonane przez Krystynę 
Wołoch z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach zamknęło oficjalną część konferencji.    
    Impreza objęta była patronatem starosty gli-
wickiego oraz współfinansowana z budżetu po-
wiatu.

Marek Szołtysek

Tekst i foto: J. Miszczyk

   17 października br. LKS „Jedność 32 
Przyszowice” wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Gierałtowicach zorgani-
zowali pieszą wycieczkę górską w Beskid 
Mały.                  .

   W wycieczce wzięło udział 37 osób. Trasa wio-
dła szlakiem czarnym z miejscowości Rzyki Ja-
gódki pasmem Leskowiec na Groń Jana Pawła II 
- wys. 890 m npm. (dawna Jaworzyna). Na górze 
znajduje się Sanktuarium Ludzi Gór, pomnik 
Jana Pawła II oraz obelisk Katyń 1940 r. i Smo-
leńsk 2010 r., a także schronisko PTTK z 1932 r.
    Następnym etapem było zwiedzanie Wadowic: 
Bazyliki, Muzeum Miejskiego oraz zabytko-
wego rynku.                             
Na zakończenie wycieczki zatrzymano się na po-
siłek w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym 
River Parku w Zatorze nad Skawą.

.

Marian Szołtysek

/J.M./

    Od 11 do 22 września grupa uczniów ze 
Studium Muzycznego Gama koncertowała 
w Molde, Eide, Misdund i Oslo w Norwegii. 
    Wyjazd odbył się na zaproszenie państwo-
wych szkół muzycznych i samorządów ww. 
miast, a zorganizowało go Stowarzyszenie Mu-
zyczne „Mozart”. Okazją do zorganizowania 
wyjazdu i koncertów były międzynarodowe ob-
chody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
W repertuarze koncertowym znalazły się prawie 
wyłącznie utwory F. Chopina: mazurki, walce, 
polonezy, preludia. W Oslo uczniowie zagrali 
koncert wspólnie z Norwegami, m.in. Tomasz 
Marcol akompaniował uczennicy, która wykona-
ła 2 pieśni. Wystąpili również: Laura Dymasz, 
Barbara Koźluk, Angelika Matysik, Marta 
Rożek, Sylwia Szulc i Piotr Smolnik.
    Studio Gama występuje również w gminie 
Gierałtowice, dając koncerty poświęcone ro-
cznicy urodzin F. Chopina. O koncertach na tere-
nie gminy więcej napiszemy w kolejnym wyda-
niu „Wieści”.
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   Dla ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjum 
rzeczywistość szkolna wcale się nie zmieniła. 
Szkołę znają, korzystają z tych samych klas, 
wiedzą, na co szkoła zezwala, co jest katego-
rycznie zabronione. Nie pojawiły się żadne niepo-
kojące sygnały, które świadczyłyby o tym, że 
uczniowie  czują się zagrożeni i przytłoczeni nową 
sytuacją. Zadowoleni,  wypoczęci , chciałoby się 
powiedzieć, gotowi na wielkie edukacyjne wy-
zwania, ale to pewnie byłoby zbytnią nauczy-
cielską naiwnością, choć dlaczego nie!!!      
Mamy nowy sprzęt, mamy tablicę interaktywną,  
książki, komputery, zaplecze chemiczne, salę ję-
zykową,  więcej przestrzeni, więc dlaczego nie!!!  
Początek więc całkiem dobry, dzieci też z gruntu 
dobre, ale wszystko się może zdarzyć, jak wyśpie-
wała kiedyś Lipnicka, więc zachowujemy czuj-
ność.                       
             
  Szkoła zaczęła bić jednym rytmem zośrod-
kowanym wokół dyrekcji, Rady Pedagogicznej, 
uczniów i rodziców. Funkcję dyrektora objęła                  
mgr inż. Małgorzata Wiśniewska, zastępcą do 
spraw zespołu została mgr Karina Karcz, zaś za-
stępcą dla przedszkola mgr Joanna Bartoszek. 
Grono Pedagogiczne znacząco się powiększyło, 
co prawda administracyjne funkcjonują dwie 
Rady Pedagogiczne, ale nauczyciele podejmują 
współpracę w komisjach i zespołach przedmio-
towych. Niepodważalną zaletą takiego rozwią-
zania jest szansa na ujednolicenie wymagań w za-
kresie bloków przedmiotowych, co powinno ułat-
wić uczniom naukę. Takie rozwiązanie pozwala 
również dokładnie monitorować postępy ucznia  
od momentu, kiedy rozpoczyna edukację w przed-
szkolu do klas gimnazjalnych. Daje ono szansę na 
rozpoznanie mocnych i słabych stron ucznia, 
szczególnych uzdolnień, talentów, co w efekcie 
może jedynie przełożyć się na jego życiowy 
sukces.                    
      
    Zmiana nie jest stanem, o którym się marzy,  
szczególnie w edukacji, ale skoro do niej doszło, 
zamierzamy ją wykorzystać na nowe projekty, 
działania, inicjatywy, które wzbogacą i rozwiną 
naszą pracę, umiejętności dzieci i kwalifikacje na-
uczycieli, - ku ogólnemu zadowoleniu uczniów, 
rodziców i nas, - czego sobie i innym nauczy-
cielom serdecznie życzę w kontekście niedawno 
obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej. 
A skoro o sukcesach mowa nie można pominąć 
faktu, że każda ze szkół wnosi do zespołu swoje 
osiągnięcia i sukcesy, a co, jak nie one, są najlepszą      

 

.
. 

.
. 

.

zachętą do dalszej pracy. Przedszkolaki swoją 
spontaniczność, ciekawość tradycji i kultury wła-
snego regionu, energię, której wymiernym efek-
tem jest zespół Bajtle z Paniówek, Szkoła Pod-
stawowa spojrzenie na człowieka i świat za-
czerpnięte od Jana Pawła II, a Gimnazjum Cer-
tyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” przy-
znawany przez Kapitułę w Warszawie. Na ten 
Certyfikat gimnazjaliści długo pracowali pod 
kierunkiem mgr Krystyny Krzysteczko oraz  
innych nauczycieli, dzielnie pokonując kolejne 
etapy weryfikacji. Wreszcie upragnione trofeum 
znalazło się w naszej szkole, co jest powodem do 
dumy i jeszcze większej mobilizacji sił na rok 
następny.                   
   
    Szkoła jako Zespół zyskała szersze pole do dzia-
łania. Jednym z nich jest wejście w realizację pro-
gramu Kapitał Ludzki w zakresie wyrównywania 
szans edukacyjnych wśród uczniów „Sukces jest 
dla każdego”. Jest to program współfinansowany 
z funduszy europejskich, skierowany do uczniów 
wymagających wsparcia, opieki edukacyjnej i wy-
chowawczej.                      
    Utworzenie Zespołu zwiększyło również mobil-
ność uczniów i nauczycieli, dzięki czemu zróżni-

.
. 

.

cowała się oferta zajęć dodatkowych. Działalność 
rozpoczęło kółko teatralne, muzyczno-wokalne, 
biologiczne, historyczne, geograficzne, przyro-
dnicze, matematyczne, językowe, (dokładne infor-
macje na temat czasu i tematyki tych zajęć dotarły 
do rodziców w informatorach). Zajęcia są ogólno-
dostępne, może z nich skorzystać każdy uczeń 
Zespołu nawet zafascynowany nauką przed-
szkolak. Walor integracyjny tak zaplanowanych 
zajęć jest tutaj oczywisty. Szkoła, odpowiadając na 
prośby uczniów i rodziców, udostępniła również 
swoją bazę na organizację zajęć Ogniska Mu-
zycznego oraz Warsztaty taneczne z tańca współ-
czesnego, w planach utworzenie zespołu wokal-
nego i gazetka szkolna.                               
    Oferta skierowana do uczniów i rodziców jest 
w tym roku wyjątkowo bogata, nie trzeba szukać 
daleko, by czas spędzić ciekawie, różnorodnie, 
a przede wszystkim bezpiecznie.                
    Słowo na koniec... we wszystkim, co robimy,  
stawiamy na ucznia, gdyby nie on, nie byłoby nau-
czycieli, planów dydaktycznych, projektów i ca-
łego zamieszania, któremu na imię edukacja i za-
pewne nie byłoby Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Paniówkach.                             
                                                                       /BB/

.

.

Przedszkolaki na basenie

    15 i 16 października w przyszowickiej 
szkole został rozegrany turniej szachowy 
„Przyszowicka Jesień”. 

    Zawody wygrał Artur Czarnecki z UKS Mat 
Zabrze przed Mariuszem Kernbachem z Carbo 
Gliwice i Dominikiem Janczakiem z Rybnika. 
Zwycięzca turnieju zdobył komplet punktów, 
wygrał wszystkie 7 partii. Na uwagę zasługuje 
fakt, że na przyszowicki turniej przyjechał prosto 
ze Szczyrku, gdzie grał w ciężkim 7-dniowym 
turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski Ju-
niorów.                   
    Dwoje ze startujących zawodników (Dominik 
Olcha i Julia Rosicka) wypełniło normy na IV 
kategorię szachową.                  
   Turniej rozgrywany był tempem 30 minut dla 
zawodnika na partię. Pomimo niewielkiej liczby 
zawodników rywalizacja była bardzo zacięta do

.

.

.
ostatniej rundy. Zawody sędziował pan Alfred 
Maślanka.                   .
    Niestety, w przeciwieństwie do poprzedniej 
imprezy rozgrywanej wiosną tego roku, w tur-
nieju nie wystąpili zawodnicy z gminy Gierał-

-towice, chociaż zawody były pomyślane jako 
szansa dla zaprezentowania się najmłodszym 
adeptom królewskiej gry, których podobno 
w naszych szkołach nie brakuje.

/PRO/



Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2010/2011Tabela 

Klasa A - Grupa Zabrze

  1.KS 94 Rachowice                  15    39      55:21

  2.Wilki Wilcza                           15    29      32:19

  3.Czarni Pyskowice                  15    28      35:22

  4.Przyszłość  II Ciochowice      15    25      32:24

  5. Zamkowiec Toszek               15    23      29:22

  6.Orzeł Stanica                         15    21      33:32

  7. Amator Rudzieniec               15    21      25:23

  8. Społem Zabrze                     15    20      26:27

  9. Jedność 32 Przyszowice   15    20      21:24

10. Gazobudowa II Zabrze         15    19      31:34

11. LKS 35 Gierałtowice           15    19      23:25

12.Gwiazda Chudów                15    19      24:30

13. Sośnica Gliwice                    15    16      29:41

14. Młodość Rudno                    15    14      22:44

15. Ruch Kozłów                        15    13      28:39

16. Sokół Łany Wielkie               15     7       22:40

.

.
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Nasi zawodnicy z trenerem

Kryta Pływalnia „Wodnik” w Paniówkach
Poniedziałek       Wtorek             Środa          Czwartek           Piątek          Niedziela

AEROBIK
Paniówki

19:00 - 20:00

AEROBIK
Paniówki

19:00 - 20:00

AEROBIK
Gierałtowice
18:30 - 19:30

AEROBIK
Gierałtowice
18:30 - 19:30

AEROBIK - STEP
Gierałtowice
18:30 - 19:30

AEROBIKSzkoła w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śląskich 41

Szkoła w Paniówkach
ul. Zwycięstwa 44

Szczegóły: www.claudiastudio.pl tel. 504 026 761

    23 października 2010 r. w Szkole Podsta-
wowej w Gierałtowicach odbyły się już po raz 
siódmy Mistrzostwa Śląska Dzieci i Mło-
dzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
we wspinaczce sportowej . 
 
    Te największe wspinaczkowe zawody w tych 
kategoriach wiekowych w Polsce zebrały prawie 
50-ciu najlepszych zawodników z całego kraju. 
Na gierałtowickiej ściance w konkurencji na czas 
i na trudność rywalizowali poza gospodarzami 
wspinacze z Białegostoku, Brzeszcz, Bytomia, 
Gliwic, Jaworzna, Jastrzębia Zdroju, Krakowa, 
Orzesza, Rybnika, Warszawy i Zabrza. 

    W zaciętej walce często do łez, młodym wspina-
czom dopingowali licznie zgromadzeni kibice, 
w tym: rodzice, trenerzy, koledzy, dyrekcja szkoły 
i wójt gminy Gierałtowice. 
Na szczególną uwagę zasługują wyniki czwórki 
zawodników którzy w przyszłości zapewne 
wzmocnią Reprezentację Polski na arenach mię-
dzynarodowych . I tak w kat. Szkoły Podstawowe 
bezkonkurencyjna okazała się reprezentantka 
Strefy Wspinania z Krakowa Barbara Sylwińska 
oraz Szymon Pęcikiewicz z UKS Brzeszcze, 
którzy pokonali rywali w czasówce i na trudność. 
Natomiast w kat. gimnazjum chłopców, zaciętą 
rywalizację na najwyższym poziomie w cza-
sówkach i w prowadzeniu stoczyli Łukasz Lipok 
z CW Transformator i reprezentant CW CE-
CHOWNIA Rybnik Igor Fojcik. Za swoje dobre 
wyniki Basia i Łukasz zdobyli laur Najlepszego 
Zawodnika Mistrzostw Śląska 2010. 

Organizatorami i sponsorami imprezy byli: Urząd 
Gminy Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach, Szkoła Podstawowa w Gierał-
towicach, Szkoła Wspinaczkowa Haliny i Jacka 
Czech „W SKALE”, UKS „OLIMP” sekcja wspi-
naczki „W SKALE” przy Szkole Podstawowej 
w Gierałtowicach, CLIMB ON, EDERLID, 
HiMOUNTAIN, HURTOWNIA FATRA, 
LHOTSE, MILO, UNI-SPORT, MAMMUT. 
Autorem dróg i szefem zawodów był Jacek Czech- 
Szkoła Wspinaczkowa „W SKALE”.

.

.

.
Gwiazda, „Gwiazdy” - Henryk Bałuszyński otoczony 
graczami Tempa Paniówki.

   W finale XXXVIII edycji piłkarskiego 
„Pucharu Wójta Gminy Gierałtowice” 
drużyna Tempa Paniówki pokonała 
Gwiazdę z Chudowa 1:0. Bramkę na wa-
gę pucharu strzelił Marcin Maszka. 

   Piłkarze z Paniówek puchar zdobyli po raz drugi 
z rzędu, a ósmy w historii klubu. Tym samym 
potwierdzili, że zaliczają się do najsilniejszych 
drużyn w gminie. Zestawienie tegorocznego finału 
było powtórką z roku ubiegłego. Gwiazda pomimo 
wzmocnienia Henrykiem Bałuszyńskim (wielo-
krotnym reprezentantem kraju - w kadrze Anto-
niego Piechniczka), podobnie jak przed rokiem nie 
sprostała graczom z Paniówek. Być może zawo-
dnikom z Chudowa zabrakło piłkarskiego szczę-
ścia, bo mecz był wyrównany i zacięty do osta-
tniego gwizdka.
Warto wspomnieć, że w jedenastce Tempa zagrała 
(w drugiej połowie) młoda i utalentowana Klaudia 
Tomecka.
   Kapitan Tempa odebrał puchar z rąk wójta 
Joachima Bargiela. Sukcesu gratulował również 
Marian Szołtysek - przewodniczący Rady Gmin-
nej Z LZS.
W rozmowie zarówno piłkarze jak i członkowie 
zarządu klubu z Paniówek, podkreślali, że sukcesy 
w dużej mierze zawdzięczają Ginterowi Hawli-
ckiemu - działaczowi i opiekunowi Tempa.

    W rozgrywkach klasy Okręgowej po 15 kolej-
kach (półmetek sezonu) Tempo Paniówki z do-
robkiem 16 pkt. Zajmuje 12 miejsce w tabeli grupy 
Katowice I. Zdecydowanym liderem grupy jest 
zespół Iskry Pszczyna, który zgromadził 41 pkt. 
    Sytuację w klasie „A”, gdzie występują 3 nasze 
zespoły obrazuje tabela zamieszczona obok.
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informator

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 25 listopada 2010 roku pod adres: Gminny Ośrodek 
Kultury, 44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7, z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Nagrody za rozwiązanie wykreślanki z nr 42 „WIEŚCI” otrzymują: 
Nagrody można odebrać w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7, od poniedziałku do piątku - 
w godzinach urzędowania.                                                                                                                                                       

Renata Bryłka z Paniówek oraz 
Agnieszka Pyrek i Romualda Borucka z Gierałtowic. 

.
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Poziomo
3. Święty z Tarsu, zwany Apostołem Narodów, prześladował
chrześcijan do czasu, kiedy w drodze do Damaszku usłyszał
głos Jezusa i przeżył nawrócenie;
5. Cieśla, we śnie otrzymał nakaz natychmiastowego udania
się do Egiptu, by ochronić życie Jezusa;
6. Św. Jan …, męczennik, spowiednik Zofii Bawarskiej, patron 
parafii w Przyszowicach;
8. Święty z Akwinu, teolog i Doktor Kościoła, autor pięciu
argumentów na istnienie Boga, zwanych drogami;
13. Św. Dominik …, zmarł w wieku 15 lat, nazywany jest 
Małym Świętym, patron dzieci i młodzieży, małżeństw stara-
jących się o potomstwo oraz matek w stanie błogosławionym
14. Św. …. d’Arc, nazywana Dziewicą Orleańską, patronka
Francji;
16. Joanna … Mola, włoska lekarka, działaczka Akcji
Katolickiej, poświęciła swoje życie, aby ocalić rozwijające 
się w jej łonie dziecko;
21. Św. Jan …, ur. w Skoczowie, kapłan, patron dobrej
spowiedzi;
22. Z Janem i Jakubem towarzyszył Jezusowi na górze 
Tabor, trzykrotnie wyparł się Jezusa;
23. Św. Katarzyna …, francuska święta, w objawieniach
otrzymała od Matki Bożej polecenie rozpowszechnienia
“cudownego medalika”;
26. Święty z Hippony, jeden z ojców i doktorów Kościoła, 
Jego matka Monika wymodliła jego nawrócenie;
28. Św. Jadwiga …, królowa i patronka Polski, 
kanonizowana w 1997r. przez Jana Pawła II;
30. Dobry Łotr, ukrzyżowany razem z Jezusem, żałował 
Za swoje grzechy, patron więźniów i skazańców;
31. Jan Maria …, proboszcz z Ars, charyzmatyczny spo-
wiednik,patron proboszczów oraz całego duchowieństwa;
32. Czeski duchowny katolicki, biskup Pragi, misjonarz,
męczennik, przypisuje mu się autorstwo słów pieśni
“Bogurodzica”.

Pionowo
1. Odrowąż, główny patron archidiecezji katowickiej, 
ur. w Kamieniu Śląskim;
2. Według legendy zabił smoka, dzięki czemu miasto Silene
porzuciło pogaństwo i przyjęło chrzest;
4. Brat św. Cyryla, razem z nim wprowadził do liturgii język
słowiański, do zapisu którego został stworzony alfabet –
głagolica a później cyrylica;
7. Papież i męczennik, patron winiarzy, ogrodników, dobrych
urodzajów oraz parafii w Paniówkach;
9. Autor obrazu Ecce Homo, opiekun bezdomnych, uczestnik
powstania styczniowego, brat III-go Zakonu św. Franciszka;
10. Najmłodszy z dwunastu apostołów, ewangelista;
11. Św. Maksymilian Maria …, prowadził działalność misyjną
m.in. w Japonii, wydawał pismo “Rycerz Niepokalanej”, 
w obozie w Auschwitz oddał życie za swojego współwięźnia;
12. Patronka górników, dobrej śmierci i trudnej pracy, 
W ikonografii przedstawiana z krzyżem, kielichem i hostią na 
tle wieży, w której była więziona;
15. Patronka chórzystów i muzyków, poniosła śmierć
męczeńską przez ścięcie;
17. Święty z Asyżu, stygmatyk, urządził pierwszą w historii
bożonarodzeniową szopkę;
18. Siostra Marii i Łazarza, z którymi mieszkała w Betanii;
19. Urszula (z domu Julia), austriacka święta, założycielka
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego;
20. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego 
i hebrajskiego na łacinę, przekład ten znany jest jako Wulgata;
24. Kowalska, apostołka Bożego Miłosierdzia;
25. Kostka, patron Polski, ministrantów i polskiej młodzieży,
pochodzi z Rostkowa;
27. Nazywana świętą od Dzieciątka Jezus, ogłoszona
Doktorem Kościoła;
29. Święty z Padwy, franciszkanin, patron osób i rzeczy.

   Stowarzyszenie Żeglarskie „Kotwica” oraz Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” - mło-
dzież z gierałtowickiego gimnazjum otrzymała niepowtarzalną szansę przeistoczenia się 
w prawdziwych żeglarzy...  przynajmniej na parę godzin. 

    W przepiękną sobotę 25 września br. zgrana grupa drugo 
i trzecioklasistów wybrała się do Rybnika, pod czujną opieką 
p. Tatiany Kowalskiej, p. Urszuli Cieślik i  p. Aleksandry 
Dudy. Na miejscu czekali członkowie Stowarzyszenia Żeglar-
skiego „Kotwica” - p. Aneta Szolc oraz p. Przemysław 
Rakoniewski. Pogoda dopisała wspaniale, wiatry nam sprzy-
jały, a humory wszyscy mieli na przysłowiową „piątkę”. 
Przebojem okazała się, oczywiście poza żeglowaniem, kieł-                                             

 z grilla, którą serwowała pani Tatiana Kowalska. 
Wypad na rybnicki akwen udał się w 100% i liczymy na 
kolejną „przygodę pod żaglami”, być może w przyszłym 
roku. Wycieczka okazała się doskonałym sprawdzianem na 
integrację grupy; każdy członek zespołu musiał dostosować 
się do reguł obowiązujących na łódce oraz przestrzegać zasad 
bhp na lądzie i na wodzie.                                              

baska

 .
Aneta Szolc, foto: Joanna Krężel



Nowo otwarty serwis zaprasza do siedziby 
w Paniówkach, przy ul. Gliwickiej 18 a 
- Obok Stacji Kontroli Pojazdów. 

Gliwice

Mikołów
DK 44 DK 44

Węzeł Sośnica

ANTER

ul. Gliwicka

Basen „WODNIK”

32 337 46 52 32 790 22 33

    Rok 2010 przyniósł gminie Gierałtowice kilka znaczących nagród i wyróżnień w prestiżowych 
konkursach regionalnych i krajowych. Docenione zostały głównie inwestycje, których realizacja 
zakończyła się w roku 2009 i 2010. Po nagrodzie (II m) za oświetlenie ulicy Dworskiej (przyznanej 
przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego) i „Śląskim Oskarze” przyszedł czas na kolejne. 

    15 września w siedzibie Business Centre Club 
w Warszawie rozdano nagrody w ramach kon-
kursu Budowniczy Polskiego Sportu.        
   W XI edycji konkursu Gmina Gierałtowice 
i wójt gminy Joachim Bargiel otrzymali wyróż-
nienie w kategorii Inwestor Obiektów Sporto-
wych i rekreacyjnych za inicjatywę budowy 
krytej pływalni oraz za całokształt działalności 
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzie-
ci i młodzieży oraz społeczności lokalnej. 
    W imieniu wójta nagrodę odebrała Janina Pohl - 
inspektor Referatu Inwestycji i Szkód Górni-
czych UG Gierałtowice.                      
    Konkurs jest okazją do uhonorowania i podsu-
mowania roku inwestycyjnego w infrastrukturze 
obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce. 
Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej, a patronat sprawują Pol-
ski Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich.

.

.

  Gmina Gierałtowica zajęła VIII miejsce 
w kraju w rankingu podsumowującym inwe-
stycje samorządów w sport i kulturę fizyczną 
w latach 2007-2009 w kategorii gminy wiejskie.
    Ranking opracowany został przez zespół pro-
fesora Pawła Świaniewicza z Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Miesięcznik Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota”. Obejmował wydatki in-
westycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w dziale klasyfikacji budżetowej kultura fizyczna 
i sport.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 13 pa-
ździernika w warszawskim hotelu „Victoria”.

Źródło: A.N. - Biuro 
Promocji UG, 
opr. J.M.

Janina Pohl - trzecia od lewej. Pierwszy z prawej - Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski i mistrz świata w zapasach.

    Gmina Gierałtowice zajęła 12 miejsce w woje-
wództwie śląskim w rankingu „Europejska Gmina 
- Europejskie Miasto 2010”. Ranking sporzą-
dzony przez „Gazetę Prawną” wskazuje, które sa-
morządy w Polsce mogą poszczycić się najwię-
kszymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków 
unijnych.


