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Kalendarium

Styczeń 2011

15.01.2011 r. - wyjazd na imprezę godz. 13.30
„Sylwester na BIS”
Miejsce: Teatr Rozrywki w Chorzowie.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. - szczegóły na stronie 10.

Druk: CUD-DRUK 

Komunikaty

   Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia br. 
Urząd Gminy Gierałtowice będzie nieczynny. 
W związku z tym uprasza się  mieszkańców 
i petentów urzędu o załatwianie wszelkich 
spraw w innym terminie.

   Zainteresowanych ofertą basenu „Wodnik” 
informujemy, że Gminna Kryta Pływalnia w Pa-
niówkach wydłużyła czas pracy i otwarta jest 
we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7.00 
do 22.00. 
Wyjątek stanowi okres świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. 
24 i 25 grudnia - „Wodnik” będzie nieczynny.
26 grudnia - czynny będzie od 14.00 do 22.00.
31 grudnia - czynny będzie od 8.00 do 16.00. 
W Nowy Rok 1 stycznia 2011 r. z basenu będzie 
można korzystać w godzinach od 14.00 do 22.00.

WODNIK - Gminna Kryta Pływalnia 
w Paniówkach
44-177 Paniówki, ul. Gliwicka 11 b
tel. 32  44 00 470

    Joachim Bargiel w pierwszej turze wyborów ponownie wybrany został na 
wójta gminy Gierałtowice, otrzymując poparcie 56,83 % głosujących.
Wyborcy ustalili również skład Rady Gminy Gierałtowice.

    W niedzielę 21 listopada do urn poszło i od-
dało głosy ważne 52,59% spośród 8 806 upra-
wnionych do głosowania mieszkańców gminy 
Gierałtowice. 
    Intensywna (jak na gminę Gierałtowice) kam-
pania, prowadzona przez kilka komitetów wybor-
czych zapowiadała spore emocje podczas nie-
dzielnego głosowania. Do walki o urząd wójta 
gminy stanęło 3 kandydatów: Joachim Bargiel - 
aktualny wójt, zgłoszony przez KWW MOJA 
GMINA NASZ POWIAT, Marek Błaszczyk - 
zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ i PRZY-
SZŁOŚĆ oraz Tadeusz Pawliczek - startujący  
z listy KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ.       
Podobnie jak przed czterema laty i w tych wybo-
rach większość głosujących mieszkańców gminy 
postawiła na Joachima Bargiela. Za jego kandy-
daturą opowiedziało się 2 584 wyborców (56,83% 
głosujących).
Marka Błaszczyka poparło 1619 wyborców 
(35,61%).  
Tadeusz Pawliczek otrzymał 344 głosy - 7,57%. - 
szczegółowe wyniki zamieszczamy w tabeli. 
   O mandat radnego (w 15 osobowej Radzie 
Gminy) ubiegało się 56 kandydatów. Najwięcej 
kandydatów wystawiły komitety: JEDNOŚĆ 
i PRZYSZŁOŚĆ oraz PRAWO i SPRAWIEDLI-  

.
WOŚĆ - po 14. Taka strategia dobrze zaowo-
cowała tylko w przypadku pierwszego z nich. 
KWW JEDNOŚĆ i PRZYSZŁOŚĆ wprowadził 
do rady 7 swoich kandydatów i jest to największe 
ugrupowanie w nowej Radzie Gminy Gierałto-
wice. Jego lider - Marek Błaszczyk, biorący 
udział zarówno w wyborach na wójta jak i do Rady 
Gminy uzyskał również najwięcej (905) głosów 
spośród wszystkich kandydatów ubiegających się 
o mandat radnego. W radzie zasiada również 
po 3 przedstawicieli KWW: MOJA GMINA 
NASZ POWIAT oraz PANIÓWKI 2010 i 2 - 
KWW  ZGODA i PRZYSZŁOŚĆ.

/Referat Ochrony Środowiska/

REMONDIS nie podniesie cen

Informujemy mieszkańców Gminy Gierał-
towice, że zgodnie z bieżącą polityką firmy 
REMONDIS Sp. z o.o. w 2011 r. nie przewiduje 
się podwyżek cen za odbieranie odpadów komu-
nalnych.                  
Od 1 stycznia 2011 r. ceny wynosić będą nadal:
- 15,03 zł brutto - za jeden pojemnik o poj. 120 l 
niesegregowanych odpadów komunalnych.        
- 2,70 zł brutto - za jeden worek odpadów segre-
gowanych.                  
- 3,75 zł brutto - za jeden worek odpadów zie-
lonych.                     
Terminy płatności za wykonaną usługę ustalono 
zgodnie z datami umieszczonymi w książecz-
kach opłat, które zostaną mieszkańcom dostar-
czone w pierwszym kwartale 2011 r.

.

.

.

.

Przewodniczący Rady Gminy
Gierałtowice    

Marek Błaszczyk            

    Wójt Gminy Gierałtowice

  Joachim Bargiel

W te najpiękniejsze dni w roku,
dni Bożego Narodzenia,

życzymy samych radosnych i pogodnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych Wam osób. 

Niechaj nowy rok
obdarzy Was zdrowiem,

pomyślnością w życiu osobistym,
a także sukcesami zawodowymi.

    Delegacje z gminy Gierałtowice, tradycyj-
nie wzięły udział w obchodach święta górni-
czego Barbórki.
  Górnikom na KWK Budryka SA w Ornonto-
wicach życzenia składali: wiceprzewodnicząca 
RG Agnieszka Czapelka, radny Tadeusz Nocoń 
oraz Mateusz Papkala z UG Gierałtowice.
   Na Barbórkę do KWK Knurów-Szczygłowice 
udali się: wójt gminy Joachim Bargiel, pro-
boszcz parafii w Gierałtowicach ks. Marian Kas-
perczyk oraz radny Artur Tomiczek.
Górników na KWK Sosnica-Makoszowy odwie-
dziła delegacja w składzie: Janusz Korus - 
wicewójt gminy oraz Erwin Smolnik - radny 
gminy Gierałtowice.

Źródło; materiały GKW, opracował: J. Miszczyk 
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Radni Rady Gminy 
Gierałtowice  
wybrani w poszczególnych 
okręgach wyborczych

Okręg wyborczy nr 2 - Przyszowice

905

644

643

502

398

Okręg wyborczy nr 3 - Paniówki

441

378

358

Źródło: materiały GKW - opracował: J. Miszczyk

Okręg wyborczy nr 4 - Chudów

256

215

    2 grudnia odbyła się I sesja nowo wybranej Rada Gminy Gierałtowice. 
Obradowano w auli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gierałtowicach.

    Sesja miała uroczysty charakter. Radnych oraz 
zaproszonych gości powitał Piotr Szołtysek - 
przewodniczący RG poprzedniej kadencji.     
Pierwszą część obrad poprowadził radny senior 
Tadeusz Nocoń. Przy stole prezydialnym zasiadł 
również Marian Michałek - przewodniczący

.

Gminnej Komisji Wyborczej, który wręczył 
radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. 
Zaświadczenie o wyborze na wójta gminy 
Gierałtowice odebrał również obecny na sesji wójt 
Joachim Bargiel. Następnie na salę wprowa-
dzono sztandar Gminy Gierałtowice, Cd. na  s. 4

Z prawej: Marek Błaszczyk - nowo wybrany przewodniczący RG, w środku: Agnieszka Czapelka, wice-
przewodnicząca RG, z lewej - Piotr Szołtysek, przewodniczący RG kadencji 2006-2010. 

Głosowanie na wójta gminy - rozkład głosów w poszczególnych komisjach 
obwodowych, okręgach wyborczych i gminie

Źródło: materiały GKW - pomysł i układ graficzny:. S. Swoboda, opr. J. Miszczyk

Razem
Gierałtowice

Razem
Przyszowice %

Joachim Bargiel

Marek Błaszczyk

Tadeusz Pawliczek

nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6

1 324

633

47,81%

520

89

24

1 747

836

47,85%

659

145

32

1 532

832

54,31%

216

521

95

1 151

702

60,99%

155

495

52

1 913

958

50,08%

597

267

94

1 139

586

51,45%

437

102

47

56,83%

35,61%

7,57%

8 806

4 547

51,64%

2 584

1 619

344

2 683

1 534

57,17%

371

1 016

147

3 071

1 469

47,83%

1 179

234

56

Razem
w gminie

    Wójtem gminy Gierałtowice jest od 10 lat. 
Stanowisko to objął 16 października 2000 r. de-
cyzją Rady Gminy Gierałtowice.  Wygrał wybory 
samorządowe w roku 2002. W kolejnych (rok 
2006) głosowało na niego 88,71% wyborców.  
    Joachim Bargiel ma również doświadczenie 
w pracy w Radzie Gminy Gierałtowice, gdzie od 
roku 1998 do czasu objęcia stanowiska wójta, peł-
nił funkcję przewodniczącego RG.

Poparcie 56,83% głosujących,
sprawiło, że wybory wygrał 
w I turze.

    Jedynie Tomasz Kowol startujący z listy KWW 
Zgoda i Przyszłość będzie reprezentował gminę 
Gierałtowice w Radzie Powiatu Gliwickiego.
    Kandydaci z terenu gminy Gierałtowice, 
ubiegający się o mandat radnego powiatu gli-
wickiego przypisani byli do okręgu wyborczego 
nr 3 (4 mandatowego) - obejmującego gminy: 
Gierałtowice i Pilchowice. 
    Mandaty w tym okręgu zdobyli również: Marian 
Sadecki - KWW Moja Gmina Nasz Powiat, 
Winfryd Ficoń - KWW Porozumienie Ziemi 
Gliwickiej oraz Waldemar Dombek - KWW Zgoda 
i Przyszłość.

/J.M./

    29 listopada odbyła się I sesja Rady Powiatu 
Gliwickiego kadencji 2010-2014. Radni zostali 
na niej zaprzysiężeni oraz wybrali Prezydium 
Rady i Zarząd Powiatu Gliwickiego.            

   Podczas głosowań dokonano wyboru Prezydium 
Rady oraz Zarządu Powiatu Gliwickiego.         
Przewodniczącym Rady został pełniący tę funkcję 
w poprzednich dwóch kadencjach Tadeusz 
Mamok, reprezentujący KW Platforma Obywa-
telska RP - i po tym wyborze to już on poprowadził 
dalszy ciąg sesji.                                 
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Szymon 
Kościarz (KW Prawo i Sprawiedliwość)               .                 
 

.
. 

.

.

.
Cd. na s.4 
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Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

po czym radni złożyli uroczyste ślubowanie. 
Tę odświętną część sesji zakończyło wyprowadze-
nie sztandaru.
    Kluczowym punktem obrad I sesji był wybór 
przewodniczącego RG Gierałtowice na kadencję 
2010-2014. Na funkcję tą zgłoszono dwóch kan-
dydatów: Marka Błaszczyka - radnego z sołectwa 
Przyszowice i Tadeusza Noconia - radnego z so-
łectwa Paniówki. W głosowaniu tajnym (przepro-
wadzonym za pomocą kart do głosowania wrzu-
canych do urny wyborczej) zwyciężył Marek 
Błaszczyk, otrzymując poparcie 8 radnych. 
Za kandydaturą Tadeusza Noconia opowiedziało 
się 6 radnych. 
    Nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy 
poprowadził dalszą część obrad, wcześniej jednak 
przyjął gratulacje od obecnych na sali radnych 
oraz: wójta Joachima Bargiela, wicewójta Janu-
sza Korusa, skarbnika Michała Kafanke, sołty-
sów, a także kierowników poszczególnych refera-
tów Urzędu Gminy i obecnych na sali gości. 
Dziękując przewodniczący Błaszczyk zapewnił, 
że wraz z Radą będzie pracował dla dobra gminy 
Gierałtowice. Wyraził również wolę współpracy 
z wójtem gminy. 
    Kolejnym punktem obrad był wybór wiceprze-
wodniczącego RG. Podobnie jak w przypadku 
pierwszego, głosowanie było tajne. Z dwójki ubie-
gających się o tą funkcję kandydatów więcej 
głosów (8) otrzymała radna Agnieszka Czapelka 
z sołectwa Chudów i ona została wiceprzewodni-
czącą RG. Na jej kontrkandydata - Artura To-
miczka z sołectwa Gierałtowice głosowało 6 rad-
nych.          

Przewodniczący GKW Marian Michałek wręcza zaświadcze-
nia o wyborze na radnego

Głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczącego RG

    W programie sesji znalazło się również sprawo-
zdanie wójta o stanie gminy Gierałtowice. Po wy-
czerpaniu porządku obrad, przewodniczący Marek 
Błaszczyk zamknął posiedzenie I sesji Rady Gmi-
ny Gierałtowice. 

    Posiedzenie II sesji RG Gierałtowice 
odbyło się 6 grudnia w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. 
Sesję otworzył i obradom przewodniczył 
Marek Błaszczyk  - przewodniczący RG.

    Podobnie jak pierwsza - II sesja RG miała uro-
czysty charakter. Głównym punktem obrad było 
zaprzysiężenie wójta gminy Gierałtowice, wybra-
nego w wyborach samorządowych na kadencję 
2010-2014. Wójt Joachim Bargiel złożył uro-
czyste ślubowanie w obecności sztandaru gminy, 
radnych, sołtysów, a także osób pełniących kie-
rownicze funkcje w Urzędzie Gminy Gierał-
towice. Następnie przewodniczący Marek 
Błaszczyk założył zaprzysiężonemu łańcuch 
wójta - symbol władzy urzędniczej i pogratulował 
wyboru na kolejną kadencję.   
    Pomimo iż sesja miała charakter odświętny nie 
obyło się bez rozpatrzenia pilnych spraw bie-
żących, związanych z odśnieżaniem dróg i chodni-
ków na terenie gminy. Radni i sołtysi zgłosili kilka 
przypadków wymagających interwencji. Po zana-
lizowaniu każdego z osobna, ustalono plan dzia-

Zaprzysiężenie wójta gminy Gierałtowice

łania mający wyeliminować niedociągnięcia zwią-
zane z odśnieżaniem.Omawiano również sprawy 
organizacyjne nowej Rady Gminy.

    9 grudnia w trakcie posiedzenia III sesji Rada Gminy Gierałtowice ustaliła składy 
poszczególnych komisji RG na kadencję 2010-2014. Wybrano również przewo-
dniczących komisji. Ukonstytuowanie się komisji to warunek niezbędny do skute-
cznego funkcjonowania Rady. - Składy osobowe komisji oraz nazwiska przewodni-
czących,  zamieszczamy w tabeli na stronie następnej. 

i Krzysztof Stolarek (KWW Porozumienie 
Ziemi Gliwickiej). Na funkcję starosty gli-
wickiego radni wybrali dotychczasowego sta-
rostę, Michała Nieszporka (KW Platforma 
Obywatelska RP). Wicestarostą został wcze-
śniejszy członek Zarządu Waldemar Dombek 
(KWW Zgoda i Przyszłość). W skład obecnego, 
trzyosobowego Zarządu wszedł także poprzedni 
wicestarosta Sławomir Adamczyk (KW 
Platforma Obywatelska RP). 
Po wyborach gratulacje oraz życzenia owocnej 
pracy złożył wszystkim Andrzej Karasiński, 
sekretarz Miasta Gliwice, występujący w imie-
niu prezydenta Gliwic.                                  
Na sesji - poza uchwałami dotyczącymi powołań 
wymienionych osób na funkcje w Prezydium 
Rady i Zarządzie Powiatu Gliwickiego - przyjęta 
została także uchwała w sprawie zmian w tego-
rocznym budżecie powiatu. Jak wyjaśniła Maria 
Owczarzak-Siejko, zmiana ta wynika z otrzy-
mania przez powiat dodatkowej subwencji 
oświatowej w wysokości ponad 421 tys. zł. Zo-
stała ona przyznana przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w związku z tym, iż od września 
br. zwiększyła się liczba uczniów w szkołach 
prowadzonych przez powiat - jest ich o 150 
więcej niż pierwotnie zakładano. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną m.in. na wymianę sprzętu 
komputerowego w powiatowych zespołach 
szkół, zakup sprzętu do ich pracowni, uzu-
pełnienie wyposażenia oraz remonty.                               

.

.

Cd. ze strony 3

Od lewej - Tadeusz Mamok i Michał Nieszporek

Tekst i foto: /Serwis Informacyjny Powiatu/

Platforma IGW

    Kolejne spotkanie Platformy Innowa-
cyjna Gmina Wiejska odbyło się 15 grudnia 
w gminie Kleszczów koło Bełchatowa. 
    
    Uczestników powitała Kazimiera Tarkowska 
- wójt gminy Kleszczów. Następnie głos zabrał 
profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Tematem jego wystąpienia były 
zagadnienia związane z nowym wymiarem ener-
getyki w gminach (energetyka OZE/URE w śro-
dowisku Smart Gird). Z kolei głos zabrał dr inż. 
Joachim Bargiel - wójt gminy Gierałtowice, 
który zreferował temat „Przegląd funkcji speł-
nianych przez centra energetyczne gmin”.    
Głos zabrali jeszcze: Marian Hniłka - prezes 
Zarządu ZUT sp. z o.o., Janusz Czajkowski - 
prezes Zarządu Energoserwis Kleszczów, oraz 
Karolina Wieczorek, „klaster 3x20”, której temat 
wystąpienia: „Wspólnie w stronę słońca” doty-
czył programu „Pomocna dłoń w pozyskiwaniu 
dofinansowań unijnych na kolektory słoneczne”. 
W trakcie spotkania dyskutowano również na te-
maty aktualne dla gmin.
Z naszego regionu w Kleszczowie obecne były 
również delegacje z gminy Wielowieś i miasta 
Pyskowice.

.

JM
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    25 listopada odbyło się symboliczne otwarcia ulicy Granicznej - nowej drogi 
wybudowanej na 2 kilometrowym odcinku od ul. Powstańców Śląskich w Przy-
szowicach do ul. Bojkowskiej na pograniczu Gliwic i Gierałtowic. 

    Nowo wybudowana droga, to jedna z kluczo-
wych dla dalszego rozwoju gminy inwestycji. 
Dzięki pozyskaniu dotacji (3 000 000 zł z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych i ok. 0,5 mln zł od miasta Gliwice) koszt 
budowy drogi zredukowano o blisko 50%. 
Gmina otworzyła sobie bezkolizyjny dostęp do 
najważniejszego obecnie węzła komunikacyjn-
ego w kraju i tym posunięciem przyciągnęła na 
swoje tereny inwestorów. Nic więc dziwnego, że 
na otwarcie drogi czekali nie tylko włodarze 
gminy Gierałtowice, ale i przedstawiciele firm, 
które chcą inwestować na terenach wokół ulicy 
Granicznej.
    

    Otwarcie było też okazją do zapoznania się 
z efektem ponad rocznej pracy budowlańców. 
Odległość do szarfy umieszczonej kilkaset me-
trów od skrzyżowania ul. Granicznej z  ul. Po-
wstańców Śląskich w Przyszowicach, pokonano 
pieszo. Po dotarciu na miejsce odbyło się uro-
czyste przecięcie wstęgi w którym udział wzięli: 
wójt gminy Joachim Bargiel, wiceprezydent 
Gliwic Piotr Wieczorek, sołtysi: Zygmunt Szoł-
tysek z Przyszowicwic, Gerda Czapelka z Gie-
rałtowic, Józef Posiłek z Chudowa oraz księża:

. 

/Foto: Tomasz Rak/

Błaszczyk Marek

Cieślik Urszula

Czapelka Agnieszka

Drażyk Piotr

Ferfecki Andrzej

Hirsz Paweł

Kurpas Eugeniusz

Malec Grażyna

Nocoń Tadeusz

Smolnik Erwin

Szołtysek Marian 

Szołtysek Wojciech

Tomiczek Artur

Wiaterek Krzysztof

Wiśniewski Marek

Suma członków komisji

Komisje Rady Gminy Gierałtowice w kadencji 2010/2014
powołane na III sesji RG - 9.12.2010 r.
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- przewodniczący komisji RG

- członek komisji RG

Pomysł graficzny: S. Swoboda 
opracowanie: J.M.
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Dokończenie na stronie 6.

Oferta GCI

    Gminne Centrum Informacji (GCI) dzia-
łające na terenie Gminy Gierałtowice za-
prasza wszystkie zainteresowane osoby, 
które chcą uzyskać pomoc w znalezieniu 
pracy, założyć działalność gospodarczą, 
uzyskać dotację na rozwój przedsię-
biorstwa, do nowej siedziby w Gierałto-
wicach przy ul. Powstańców 1 (I piętro no-
wego budynku Ośrodka Zdrowia i OPS).                                       
.

    Zapraszamy również przedsiębiorców do skła-
dania w biurze GCI zapotrzebowania na praco-
wników oraz składania aktualnych ofert pracy.        
Gminne Centrum Informacji dysponuje bazą 
osób poszukujących pracy, lub chcących ją zmie-
nić. Osoby te zostaną skierowane do pracodawcy 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umie-
jętnościami.                 .
   W dalszym ciągu można składać podania do 
pracy w magazynach Tesco w Gliwicach przy 
ul. Bojkowskiej 59c. Mile widziane są osoby 
(kobiety i mężczyźni), posiadające uprawnienia 
na wózki widłowe. Osoby spełniające wyma-
gania, przejdą wewnętrzny test, zaliczenie 
którego stwarza podstawę do udziału w dalszym 
procesie rekrutacyjnym.                    
Kilka osób może znaleźć zatrudnienie w Hurto-
wni Warzyw i Owoców w Gierałtowicach 
w charakterze przedstawiciela handlowego. Po-
szukiwane są osoby posiadające prawo jazdy 
kategorii B, dyspozycyjne, komunikatywne 
i obyte w pracy z klientem.                    
GCI posiada w swojej bazie osoby chcące 
zatrudnić się w charakterze opiekunki do osób 
starszych i do dziecka. Prosimy zaintereso-
wanych o zgłaszanie się do GCI.              
  Szczegóły ofert dostępne są w Gminnym 
Centrum Informacji.                   
  

    Informujemy, że zmianie uległ numer stacjo-
narny telefonu do GCI na 32 / 44-19-450 oraz 
numer faxu na 32 / 44-19-451.                    
Numer telefonu komórkowego pozostaje bez 
zmian: 601-337-739. 

.

.

.

.

.
. 

.

/GCI/

    9 grudnia przedstawiciele Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża - Rene i Ronny Illigowie 
przyjechali po odbiór 30 osuszaczy, wypoży-
czonych na potrzeby powiatu gliwickiego po 
tegorocznej powodzi.
Podczas majowo-czerwcowej powodzi miesz-
kańcy powiatu gliwickiego otrzymali ogromne 
wsparcie od partnerskiego powiatu Mittelsach-
sen. Jedną z form pomocy było wypożyczenie 30 
osuszaczy - 20 dużych i 10 mniejszych. Urzą-
dzenia te zostały przywiezione przez przedsta-
wicieli Niemieckiego Czerwonego Krzyża do 
Gierałtowic na początku czerwca. 21 osuszaczy 
trafiło do gminy Gierałtowice, zaś pozostałe 9 
do gminy Pilchowice. Sprzęt ten obsłużył blisko 
100 domów. 
   
    W spotkaniu z delegacją niemiecką w Urzę-
dzie Gminy Gierałtowice uczestniczyli m.in.: 
Joachim Bargiel - wójt gminy 

.

Dokończenie na s. 6
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Marian Kasperczyk proboszcz z Gierałtowic 
i Adam Niedziela proboszcz z Przyszowic, którzy 
też drogę poświęcili.
Obecny był również wicewójt Janusz Korus, 
przedstawiciele Referatu Inwestycji UG, radni RG 
kadencji 2006-2010, radni Rady Powiatu, a także 
zaproszeni goście -  m.in.: Witold Adamus - 
prezes Zarządu WPRD w Katowicach (wyko-
nawca inwestycji), Grzegorz Wieczorek - wice-
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
Andrzej Rudzki - dyrektor Górnośląskiej Spółki 
Gazownictwa w Zabrzu, Hanna Drosd - Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Gliwic, 
Marek Wollnik - prezes spółki Metropolis z Ka-
towic.

Foto: J.M.

    Dalszą część spotkania kontynuowano w Gie-
rałtowicach, gdzie doszło również do spotkania 
zainteresowanych inwestowaniem na terenach 
wokół ulicy Granicznej z wójtem gminy Gierał-
towice.                      .

Jerzy Miszczyk

Dokończenie ze strony 5.

Graniczna przyspieszy rozwój gminy

DK 44

DK 44

W

Gliwice

Zabrze

SYNERGY PARK

Park Biznesowo-
Przemysłowy.
Tereny inwestycyjne

Dworzec 
towarowy 

PKP

Czechy

A1

Gdańsk

A1

Wrocław

A4 Katowice

A4

DK 44
A1

A4
Ul. Graniczna - ulica Graniczna

   w budowie

- węzeł autostradowy
  Gliwice-Sośnica

- autostrada A4
- droga krajowa
  nr 44- autostrada A1

Ulica Graniczna i tereny inwestycyjne - widok od strony Gierałtowic    Opracował: Jerzy Miszczyk

Gierałtowice oraz przedstawicielka Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach - Ewa Kula.      
Członkowie delegacji niemieckiej podczas roz-
mowy byli zainteresowani szkodami poniesio-
nymi w trakcie powodzi, a także sytuacją popo-
wodziową na terenie powiatu. Z kolei wójt 
Bargiel serdecznie podziękował za udostępnie-
nie sprzętu i wszelkie wsparcie w przywracaniu 
wielu domów powodzian do stanu użytkowania. 
Podziękował za okazaną pomoc również sta-
roście gliwickiemu, Michałowi Nieszporkowi. 
Dodał także, że „otrzymana pomoc zapoczątko-
wała trwalsze kontakty zarówno pomiędzy 
zaprzyjaźnionymi powiatami, gminami, jak i nie-
mieckim i polskim Czerwonym Krzyżem 
(oddział Knurów).” Warto przypomnieć, że zaraz 
po powodzi w Powiecie Mittelsachsen przepro-
wadzona została zbiórka pieniędzy, zainicjo-
wana przez starostę Volkera Uhliga. Niemcy 
zebrali 30 tys. euro, które poprzez knurowski 
oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i przy 
pomocy Starostwa Powiatowego w Gliwicach - 
przeznaczone zostały na zakup m.in. sprzętu 
AGD oraz mebli dla powodzian. 

.

Dokończenie ze s. 5.

/Serwis Informacyjny Powiatu/

    Ulica Graniczna posiada 8 metrowej szerokości 
jezdnię zbudowaną z betonu asfaltowego (2 pasy 
ruchu szerokości 3 m wraz z poboczami szer. 1m) 
oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 
1m. W celu poprawienia bezpieczeństwa na odcin-
ku 1 km wybudowano bariery energochłonne - 
zabezpieczają przed wypadnięciem z trasy. Do-
datkowo w okolicy skrzyżowania z ul. Powstań-
ców Śląskich postawiono 112 metrowej długości 
ekran akustyczny (wys. 4 m), który zabezpieczy 
sąsiednie posesje przed nadmiernym hałasem. 
    Takie parametry drogi sprawiają, że Graniczna 
z powodzeniem będzie pełnić funkcję obwodnicy 
Przyszowic, przejmując znaczną część ruchu od 
strony Gierałtowic w kierunku węzła autostra-
dowego Sośnica i drogi krajowej nr 44. Pozwoli 
kierowcom ominąć uciążliwe szlabany kolejowe 
oraz przejazd przez centrum Przyszowic. 
Graniczną będzie szybciej i bezpieczniej.

Szybciej i bezpieczniej

Wymarzone miejsce
    Tereny wokół ulicy Granicznej (Synergy Park, 
lub park biznesowo-przemysłowy), to dla przed-
siębiorców wymarzone miejsce na inwestycje. 
Zwłaszcza pod budowę dużych magazynów i hur-
towni. Największe w kraju skrzyżowanie auto-      

strad jest tu w zasięgu wzroku, a dojazd do niego 
łatwy i krótki. Położenie jest głównym, ale nie je-
dynym atutem terenów inwestycyjnych. Każdy 
inwestor ma zapewniony dostęp do mediów (ener-
gia elektryczna i woda), a także do kanalizacji sa-
nitarnej. Kolejne atuty to: aktualny, dogodny dla 
inwestorów miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, a także proinwestycyjna postawa 
Urzędu Gminy.   
    Gminie Gierałtowice potrzebne są inwestycje, 
a inwestorom atrakcyjne tereny. Chętnych nie bra-
kuje. -  Działki kupiło już 7 inwestorów, z kolejnym 
podpisano przedwstępną umowę sprzedaży - 
podaje Mirosław Jarczyk - dyrektor sprzedaży 
KPE Metropolis Sp. z o.o. (firma zarządzająca 
parkiem biznesowo-przemysłowym) -              
Dotychczasowi inwestorzy w Synergy Parku to: 
Bims Plus - największa w Polsce sieć hurtowni 
instalacyjnych, Savpol - czołowy dystrybutor 
półproduktów i dodatków dla przemysłu spożyw-
czego, Import-Eksport Edward Dobrzyński - 
dystrybutor Sanit Eisenberg i Abusanitar, Seen 
Technologie - technologie uzdatniania wody dla 
przemysłu i środowiska, BAX - dystrybutor ko-
smetyków, Nexter - jeden z czołowych dystrybu-
torów farmaceutyków oraz firma z branży kosme-
tycznej z Zabrza. Kolejni inwestorzy reprezentują 
branżę pomp i armatury przemysłowej oraz narzę-

.

dzi do obróbki skrawaniem. - Pozwolenie na budo-
wę ma już Bims Plus, który na wiosnę (na działce 
4,8 ha)  zacznie wznosić swoją pierwszą halę. 
Kolejni w styczniu złożą odpowiednią dokumen-
tację.      

Rentowna inwestycja
    Samą drogę wybudowano szybko, jednak okres 
od rozpoczęcia procesu projektowego (rok 2002) 
do uzyskania pozwolenia na budowę (kwiecień 
2009 r.) to czas żmudnej pracy Urzędu Gminy nad 
tą inwestycją. Trzeba było przeprowadzić wiele 
czasochłonnych procedur związanych m.in. z lo-
kalizacją celu publicznego, oceną oddziaływania 
inwestycji na środowisko, zabezpieczeniem lub 
przebudową istniejącej infrastruktury (wodociąg, 
gaz, sieci telekomunikacyjne), a także postępowań 
związanych z wykupem gruntów pod inwestycję. 
Skutecznie wystąpiono o dofinansowanie z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 (kwota otrzymanej dotacji to 3 000 000 
zł). Zawarto także porozumienie z miastem Gli-
wice o dofinasowanie inwestycji (kwotą 488 611 
zł) - bowiem część drogi leży na terenie Gliwic. 
    Teraz, kiedy inwestycja jest już gotowa, a firmy 
na terenie Synergy Parku przygotowują się do rea-
lizowania swoich marzeń o rozwoju, pieniądze 
w niedługim czasie zaczną płynąć w odwrotnym 
kierunku - tzn. z terenów inwestycyjnych do bu-
dżetu gminy. 
- Budowa ulicy Granicznej to bardzo rentowna 
inwestycja - ocenia wójt gminy Joachim Bargiel - 
z pewnością przyczyni się ona do rozwoju gminy 
Gierałtowice. Korzyści z powstania terenów parku 
przemysłowego będą duże. Łatwo wyliczyć jakie 
środki będą wpływały do budżetu gminy tylko 
Z tytułu podatków od gruntu przeznaczonego pod 
działalność gospodarczą. 73 ha razy stawka po-

2datku za 1m  . Sumy na razie nie wymienię (zresztą, 
każdy może sobie przemnożyć) bo to sprawa roz-
wojowa. Dochodzi jeszcze podatek PIT i CIT. 
Jednak już teraz mogę powiedzieć, że w pierwszym 
okresie działania parku przemysłowego spodzie-
wamy się rocznych dochodów z tego tytułu rzędu 
5 do 7 mln zł. Praktycznie więc inwestycja powinna 
się zwrócić w przeciagu 2 lat  - szacuje wójt 
Bargiel - równie ważne są nowe miejsca pracy, 
prognozowany wzrost zapotrzebowania na wszel-
kiego rodzaju usługi, a co za tym idzie rozwój 
rodzimych firm - dodaje.

Jerzy Miszczyk
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     Ponad 10 tys. zł przekazali powodzianom 
z gminy Gierałtowice, przedstawiciele gliwi-
ckiego Lions Klubu SCT Barbara Gliwice. 
Pieniądze te są darem od niemieckich Lionów 
z miasta Mittweida, leżącego w partnerskim 
dla gliwickiego powiecie 

    Spotkanie, na którym doszło do przekazania 
pomocy odbyło się 17 grudnia w budynku gierałto-
wickiego magistratu. Prezydenta gliwickiego 
Lions Klubu Wiesława Golca, sekretarz Bogu-
sławę Kłębczyk oraz przybyłego z nimi członka 
Zarządu Powiatu Gliwickiego Sławomira Adam-
czyka, a także powodzian powitał wójt gminy 
Joachim Bargiel, który zaprosił wszystkich do za-
jęcia miejsca przy wspólnym stole. W rozmowach 
wracano do tematu powodzi sprzed pół roku. 
Spotkanie było również okazją do zapoznania się 
z aktualną sytuacją powodzian. Przy tej okazji, 
zarówno wójt Joachim Bargiel, Sławomir Adam-
czyk, a także sami poszkodowani, podkreślali za-
angażowanie Niemców w niesienie pomocy.         
Warto przypomnieć, że partnerski powiat 

   

Mittelsachsen. 

Mittel-
sachsen zebrał i przekazał dla powodzian poprzez 
organizacje niemieckiego i polskiego Czerwonego 
Krzyża 30 tys. euro. Dostarczyli również urządze-
nia do osuszania budynków.
    - Pomoc od darczyńców z niemieckiego Lions 
Klubu skierowano do 10 osób. W ich wytypowaniu 
pomogli sołtysi - mówi Wiesław Golec - sami 
również odwiedziliśmy ich domy - wyjaśnia. 
Pamięć o powodzianach i okazana pomoc zrobiła 
duże wrażenie. Emocje i wzruszenie były szcze-
gólnie widoczne podczas przekazywania kopert 
z pieniędzmi. Obdarowani wyrażali swoją wdzię-
czność, złożyli również na ręce Wiesława Golca 
gorące podziękowania dla Lionów z Gliwic i Mitt-
weida. Serdecznie podziękowania złożyli także 
wójt Joachim Bargiel i członek Zarządu Powiatu 
Sławomir Adamczyk. Warto przypomnieć, że w li-
stopadzie br. przedstawiciele gliwickiego klubu 
przekazali na rzecz powodzian z gminy Gierał-
towice ponad 3000 zł. W całym kraju kluby 
Lionów zebrały około 450 tys. zł. z czego znaczną 
część stanowił udział partnerów z Niemiec.      
   Pieniądze zebrane przez Lions Klub z Mitt-
weida, to kolejna wymierna pomoc dla poszkodo-
wanych w powodzi i dowód na to, że dla Niemców 
określenie „powiat partnerski” nie jest tylko papie-
rowym terminem.   

.

„We Serve”/Służymy/

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Wiesław Golec w rozmowie z powodzianką
    Od pół roku trwa realizacja robót prowadzonych 
na zlecenie Kopalni „Sośnica Makoszowy”, pole-
gających na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów 
rzeki Kłodnicy w celu zabezpieczenia przed powo-
dzią terenów do niej przyległych.            
Zastosowano technologie sprawdzone w wielu eu-
ropejskich miejscowościach, których mieszkańcy 
dzięki umocnieniom i przebudowie wałów zyskali 
poczucie bezpieczeństwa.

    Rejon koryta Kłodnicy na odcinku od rekulty-
wowanego zalewiska Wn-35 do mostu w ciągu 
ul. Legnickiej w Zabrzu i Makoszowskiej w Przy-
szowicach znajduje się od wielu lat w zasięgu 
ujemnych wpływów eksploatacji górniczej. 
Po licznych interwencjach Urzędu Gminy w Gie-
rałtowicach w sprawie poprawy zabezpieczenia 
wałów Kłodnicy na odcinku sołectwa Przyszo-
wice administrator rzeki - Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach wystąpił z wnios-
kiem do KWK „Sośnica Makoszowy” o opraco-
wanie technicznej kompleksowej ochrony rzeki 
Kłodnicy. Po przeprowadzonych oględzinach 
z udziałem RZGW, KWK „Sośnica Makoszowy” 
i UG Gierałtowice, mając na względzie również 
dalsze wpływy eksploatacji górniczej, na zlecenie 
kopalni „Sośnica-Makoszowy” sporządzone zo-
stało opracowanie pt. „Koncepcja techniczna 
kompleksowej ochrony rzeki Kłodnicy w km 
57+000  58+120, tj. od likwidowanego zalewiska 
Wn-35 do około 100 metrów poniżej mostu dro-
gowego w ciągu ul. Makoszowskiej w Przyszo-
wicach, z określeniem kolejności zadań do rea-
lizacji”. Opracowanie to zostało pozytywnie zao-
piniowane przez RZGW Gliwice, Urząd Gminy 
Gierałtowice i Urząd Miasta Zabrze.             
Dla przyspieszenia realizacji zadań, zakres robót 
przewidzianych do wykonania podzielony został 
na dwa etapy.                                     
Trwająca realizacja pierwszego etapu, obejmu-
jącego 600 metrowy odcinek rzeki Kłodnicy w dół 
od ujścia potoku Chudowskiego, polega na obu-
stronnym doszczelnieniu i podwyższeniu istnieją-
cych obwałowań. Lewostronne obwałowanie od 
strony gminy Gierałtowice, zostanie dodatkowo 
zabezpieczone przeciwfiltracyjnie - przesłoną 
bentonitową do głębokości 11,5m, wykonaną 
z  półki technologicznej. Ponadto skarpa odwodna 
obwałowania zostanie uszczelnioną bentomatą 
przeciwfiltracyjną. Podstawowe roboty hydrote-

.

. 

.

.

 wykonane zostaną w międzywalu, które 
obecnie posiada szerokość lustra wody ok. 60 m. 
Zostanie tam ukształtowane nowe koryto o sze-
rokości w lustrze wody do ok. 22 m, co poprawi 
prędkość przepływu wody przy normalnym stanie 
wód. Podwyższenie i uszczelnienie obwałowań 
zabezpieczy okoliczny teren przed zalaniem nawet 
przy wysokich stanach wód.                     
    Roboty w terenie, które rozpoczęto w lipcu br. 
wykonuje firma RPM  S.A. Lubliniec, mająca 
bardzo duże doświadczenie w tego typu pracach. 
Całość robót nadzoruje Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach. Przewidywany 
termin zakończenia realizacji pierwszego etapu 
robót, którego koszt wyniesie ok. 6,5 mln zł prze-
widywany jest na lipiec 2011 roku.                
Niezależnie od wykonywanych robót związanych 
z realizacją pierwszego etapu zadania, kopalnia 
prowadzi procedury związane z realizacją drugie-
go etapu robót, który obejmie obustronne pod-
wyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki na 
odcinku od zlikwidowanego zalewiska Wn-35 do 
ujścia potoku Chudowskiego oraz wykonanie 
wału zamykającego, przy ujściu potoku Bielszo-
wickiego. Zostanie również osuszony teren na 
prawym zawalu (teren gminy Zabrze) w rejonie 
ujścia potoku Bielszowickiego. Ponadto ko-
nieczna będzie przebudowa linii energetycznej 
110kV, której słupy zlokalizowane są w pobliżu 
wałów.                    
    Obecnie (wg informacji kopalni) trwają prace 
związane z wykonaniem projektu technicznego 
oraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgo-
dnień i decyzji. Największym problemem może 
być uzyskanie prawa do dysponowania terenem 
niezbędnym do wykonania robót hydrotechni-
cznych. Po stronie gminy Gierałtowice jest ok. 50 
właścicieli, od których należy uzyskać stosowne 
zgody. Lepiej przedstawia się sprawa po stronie 
zabrzańskiej, gdzie teren w większości jest włas-
nością gminy.                           
    
    Należy mieć nadzieję, że realizacji robót nie 
spowolnią sprawy formalno-prawne. Leży to w in-
teresie wszystkich, mieszkających po obu stronach 
rzeki. 

chniczne

.

 .

.

.
.

    Starania Urzędu Gminy Gierałtowice w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom mieszkającym w okolicy rzeki Kłodnicy, przyczyniły się do rozpoczęcia 
umacniania wałów przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

/Referat Inwestycji i Szkód Górniczych UG/
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    Trudno się z tym nie zgodzić, skoro w średniej wielkości gminie, 
aż 20 par jednocześnie obchodzi jubileusz długoletniego pożycia małżeń-
skiego. Dodać należy jeszcze 6 par, które Złote Gody obchodziły w czer-
wcu. Jak widać rok 1960 był dla stających na ślubnym kobiercu, rokiem 
zdecydowanie szczęśliwym. 

    Uroczystość uświetniająca wspaniałe jubileusze 
mieszkańców gminy odbyła się 10 grudnia br. 
w restauracji Szmaragdowa w Gierałtowicach.     
Diamentowe gody świętowali tam Państwo: 
Helena i Osfald Głogowscy oraz Zofia i Jerzy 
Polokowie z Gierałtowic. Złote Gody Państwo: 
Teresa i Alfons Krzysteczkowie z Paniówek, Zo-
fia i Piotr Mazurkowie z Gierałtowic, Stefania 
i Zygfryd Plazowie z Przyszowic, Adelajda 
i Józef Zubkowie z Gierałtowic, Teresa i Norbert 
Matulowie z Paniówek, Edyta i Ryszard Pla-
zowie z Przyszowic, Teresa i Leopold Szołtys-
kowie z Przyszowic, Jadwiga i Alfons Orliko-
wie z Gierałtowic, Krystyna i Konrad Krawco-
wie z Przyszowic, Rozalia i Władysław Starowi-
czowie z Gierałtowic, Edyta i Stanisław Mryko-
wie z Przyszowic, Cecylia i Romuald Foksowie 
z Paniówek, Małgorzata i Edward Swobodowie 
z Przyszowic, Maria i Edmund Jachnikowie 
z Paniówek, Elżbieta i Jan Widuchowie z Gierał-
towic oraz Felicja i Alfons Kozłowscy z Przyszo-
wic. Dodać należy, że złotych jubilatów - Państwa: 
Elfrydę i Rafała Kasperczyków z Paniówek oraz 
Anielę i Józefa Pawłowskich z Gierałtowic, go-
spodarz gminy wraz z kierownikiem USC odwie-
dzili w ich rodzinnych domach. 
    Szacownych małżonków oraz przybyłych gości 
powitał wójt gminy Gierałtowice Joachim Bar-
giel. W skierowanym do jubilatów przemówieniu, 
serdecznie podziękował za przykład godny naśla-
dowania, jaki dają swoją postawą, pokonując 
wspólnie wiele przeciwności życiowych, wycho-
wując dzieci, wnuki, pracując na rzecz lokalnej 
społeczności. Złożył również życzenia wielu lat 
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Swój kwiatuszek do bukietu życzeń dołączyły 
przedszkolaki z Zespołu Szkolno Przedszkolnego

.

w Przyszowicach. Dedykowane jubilatom pio-
senki, wierszyki, a także czerwone róże, ofiaro-
wane przez dzieci, sprawiły, że w oku niejednej 
babci i dziadka zakręciła się łza wzruszenia.
    Kulminacyjnym punktem uroczystości był mo-
ment dekoracji złotych par medalami za pięćdzie-
sięcioletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie 
przyznane przez prezydenta RP, wręczał wójt 
Joachim Bargiel w towarzystwie kierownika 
USC Mirosława Marcola. Wszystkie pary otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy, bukiety kwiatów oraz 
kosze z prezentami. Jubilatów ucieszyła również 
obecność delegacji z ich macierzystych zakładów 
pracy. Wspaniałego jubileuszu winszowali przed-
stawiciele kopalń: Sośnica-Makoszowy, Knurów-
Szczygłowice, Halemba, Bielszowice i Budryk. 
O swoich pracownikach nie zapomniały również 
przedsiębiorstwa: ELKOP SA Chorzów, POCH 
SA Gliwice, HALDEX SA Katowice i Kombinat 
Koksochemiczny Zabrze.
      Diamentowe i złote pary obdarowane wieloma 
serdecznymi życzeniami udały się do sali ban-
kietowej, gdzie wzniesiono toast za ich po-
myślność i odśpiewano tradycyjne „sto lat”.  

    5 listopada swoje setne urodziny obcho-
dziła mieszkanka Gierałtowic Pani Gertru-
da Grychtoł.
    Ta wspaniała rocznica była okazją do złożenia 
najstarszej obecnie mieszkance gminy wielu 
serdecznych życzeń.
   W domu odwiedzili Panią Gertrudę przedsta-
wiciele Urzędu Gminy z wójtem Joachimem 
Bargielem, kierownikiem USC Mirosławem 
Marcolem i kierowniczką OPS Agnieszką Ka-
łużą. Wraz z nimi najserdeczniejsze życzenia 
składała szacownej stulatce sołtys Gierałtowic 
Gerda Czapelka.
   Życzenia wielu jeszcze lat życia w zdrowiu 
i pogodzie ducha z największą przyjemnością 
składa również Pani Gertrudzie redakcja 
„WIEŚCI Gminy Gierałtowice”.  

/JM/
Jerzy Miszczyk
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    Dzięki współpracy Urzędu Gminy Gierałtowice z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury doszła do skutku II edycja wystawy pt. „Nie chowajmy dzieł do szuflady”.  
Jej wernisaż odbył się 11 grudnia w sali OSP w Chudowie. 

    Celem wystawy było zaprezentowanie dorobku 
artystycznego mieszkańców gminy. Do udziału 
w niej organizatorzy zaprosili zwłaszcza tych 
twórców, których dzieła nie są jeszcze znane szer-
szej publiczności. Wystawiali również artyści pro-
fesjonalnie zajmujący się tworzeniem.             
Dominowały prace plastyczne - obrazy, rysunki, 
plaskorzeźby, kompozycje z suszu. Nie zabrakło 
interesujących fotografii oraz wyrobów rękodzieła 
artystycznego. Można było również podziwiać 
drewniane maski, a nawet mistrzowsko wykonane 
modele okrętów.  
    Otwarcie wystawy miało uroczysty charakter. 
Dokonali go przedstawiciele organizatorów - wójt 
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel oraz dy-
rektor GOK Paweł Rosicki. Towarzyszył im soł-
tys Chudowa Józef Posiłek. Obecni byli również 
radni gminy, którym sztuka jest bliska sercu - 
wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Czapelka 
(wystawiała biżuterię), Krzysztof Wiaterek (pa-
sjonuje się fotografią).   
Twórców przedstawiała Agnieszka Nowak (z UG 
Gierałtowice) nie szczędząc im wielu ciepłych 
słów. Każdy z artystów obdarowany został czer-
woną różą i upominkiem oraz gorącymi brawami 
od publiczności.
    Po części oficjalnej przyszedł czas na oglądanie 
zgromadzonych dzieł i rozmowy z artystami.
Dodatkowo można było zwiedzić interesującą wy-
stawę fotograficzną, której tematem był kołocz 
wypiekany w gminie Gierałtowice. 
Na wystawie „Nie chowajmy dzieł do szuflady” 
swoje prace wystawili: 

.

Maurycy Pindur - płasko-
rzeźba, Gabriela Płaszczyk - malarstwo, Ale-
ksandra Kłobuszowska - malarstwo, Patrycja 
Rusin - fotografia i rysunek, Agnieszka Lauter-
bach - malarstwo i grafika, Katarzyna Smieszek - 
malarstwo i rysunek, Renata Siwiec - obrazy z su-
szu, Anna Omozik - rękodzieło, Apolonia Go-
czok - rękodzieło, Marzena Rakoniewska - 
malarstwo, Andrzej Rakoniewski - modelarstwo 
i drewniane maski, Tomasz Rak - fotografia, Iwo 
Plaza - rysunek, Joanna Perfecka - biżuteria, ma-
larstwo, Agnieszka Czapelka - biżuteria,  Anna 
Wanowska - biżuteria, Ilona Szołtysek - kompo-
zycje kwiatowe, Róża Niedobecka - rękodzieło. 

„Portret Matejki” narysowany 
przez 10 letniego Ivo Plazę

edycja 2

/Jerzy Miszczyk/

Patrycja Rusin
    a 19 lat. Mieszka w Gierałtowicach. Jest stu-
dentką I roku Uniwersytetu Śląskiego na kierunku: 
Zarządzanie.
Fotografia to jej hobby, którym zajmuje się od 3 
lat. Ciągle rozbudowuje swój zestaw do fotogra-
fowania - uważa, że dobry sprzęt stwarza większe 
możliwości. W pracy z aparatem przyświeca jej 
motto: „

M

Fotografując staraj się pokazać to czego 
bez Ciebie, nikt by nie zobaczył”. 
Tytułów zdjęciom zazwyczaj nie nadaje - woli je 
zastępować cytatami/aforyzmami i przy publikacji 
dołączać do fotografii. 

„[...] Paryż jest na tyle duży, żeby się zgubić,
ale i na tyle mały zarazem, żeby móc coś dla 
siebie znaleźć.”
C.R.Zafon, Cień Wiatru

„O niepokoju można powiedzieć wszystko to 
samo, co powiedziano o morzu...”
E. Cioran
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Pejzaż romantyczny - O poranku
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Na scenie i w garderobi

    22 listopada odbył się kolejny z cyklicznych 
wyjazdów do teatru zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury. Chętni udali się na 
spektakl  pt. „Cholonek” do Teatru Korez 
w Katowicach. Scenariusz oparty jest na książce 
„Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny” 
autorstwa  śląskiego emigranta Janoscha. 
Jest to przejmująca opowieść o losach mieszkań-
ców Górnego Śląska od lat 30. do 50. XX w. 
ukazująca obyczajowość mieszkańców śląskie-
go familoka, a także problemy z tożsamością 
narodową. Jak piszą krytycy to „spektakl o ludz-
kim losie zawieszonym gdzieś pomiędzy Niem-
cami a Polską”.                               
    W trakcie 2 godzin byliśmy świadkami takich 
doniosłych w życiu bohaterów wydarzeń jak: 
wesele, chrzciny, a nawet świniobicie. Jednakże 
stanęliśmy również w obliczu wojny i wszyst-
kich nieszczęść niszczących rodzinę Świętków 
i Cholonków. Jedyny taki spektakl grany gwarą, 
pełen plebejskiego śląskiego humoru i znanych 
anegdot. Bawi, ale także skłania do zadumy nad 
zagmatwaną przeszłością mieszkańców tego 
regionu. Polecamy wszystkim, nie tylko 
Ślązakom!                   

 .

.

    Zgodnie z wieloletnią tradycją Teatr Rozrywki 
w Chorzowie zaprasza Państwa na specjalne, 
karnawałowe spotkanie z piosenką. Organizatorzy 
wybrali dla Państwa trzydzieści, gorąco przy-
jętych podczas sylwestrowej nocy przebojów z mi-
nionych lat. Bigbandowe aranżacje i oryginalne 
interpretacje dodały tym utworom świeżości i no-
woczesności. A że spécialité de la maison  koncer-
tów zawsze były aktorskie, często pastiszowe wy-
konania, przeto gwarantuje Państwu nie tylko 
doznania muzyczne, ale i sporą dawkę śmiechu. 
Piosenki są naprawdę znakomite: przedstawiona 
jest twórczość z repertuaru Eltona Johna, Bjork, 
Boney M, Heleny Vondrackowej, Hanny Bana-

szak, Ewy Demarczyk, Maryli Rodowicz, Andrze-
ja Zauchy, Anny Jantar, Budki Suflera oraz całej 
grupy włoskich wykonawców, którzy - jak wia-
domo - najpiękniej na świecie śpiewają o miłości. 
Wszystko to - tak jak podczas Koncertu Sylwestro-
wego - w uroczystej, festiwalowej oprawie. 
   Przypomną sobie Państwo, jak bawiła się 
niegdyś publiczność w amfiteatrach Opola, Zielo-
nej Góry, Kołobrzegu czy Sopotu, czym roz-
bawiały opolskie Noce Kabaretowe. Zostanie 
również zaproponowana podróż do San Remo.

W CHORZOWSKIM TEATRZE ROZRYWKI
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na koncert 
pt. „SYLEWSTER NA BIS” w Chorzowskim Teatrze Rozrywki.

Wyjazd 15 stycznia 2011 roku o godz 13.30. Koszt 40 zł. 
Zapisy do 5 stycznia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

www.gok.gieraltowice.pl

Wyjazd na Cholonka

Mirosława Mirańska-Baraniuk

Chudów (sale przy parafii), ul. Szkolna 72, tel: 604 917 720, e-mail: chudow@gok.gieraltowice.pl

Z serii :„WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”
   Świetlicę socjoterapeutyczną w Chudowie 
powołano do życia wspólnymi siłami proboszcza 
tutejszej parafii, ks. dziekana Janusza Kwapiszew-
skiego i Gminy Gierałtowice. Jej siedzibą stał się 
były dom katechetyczny. Działalność swoją roz-
poczęła teoretycznie 1 września 2000 roku. Prze-
dłużający się remont podłogi sprawił, iż oficjalne 
otwarcie miało miejsce 18 września. Tego dnia 
młodzież czci swego patrona św. Stanisława 
Kostkę.  Dlatego w późniejszym czasie w głównej 
sali świetlicy umieszczono postument świętego, 
który nie tylko na stałe wpisał się w jej wystrój, ale 
jednocześnie stal się patronem tego miejsca.     
Dzięki uprzejmości proboszcza i dobrej współ-
pracy władz lokalnych, świetlica w Chudowie jako 
jedyna z czterech placówek utworzonych na tere-
nie Gminy Gierałtowice po dziś dzień niezmiennie 
mieści się na ulicy Szkolnej 72, przy parafii 
pw. NMP Królowej Aniołów.                            

    Oferta zajęć świetlicowych swoją różnorod-
nością może zaskoczyć każdego. Skierowana jest 
do wszystkich dzieci i młodzieży, ale w szczegól-
ności do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych, mających trudną sytuację materialną.       

Ogólne cele działalności świetlicy to:
- współudział w procesie wychowania z rodziną 
i szkołą
- pomoc w nauce 
- organizacja czasu wolnego przez prowadzenie 
zajęć sportowo  rekreacyjnych i edukacyjnych
- działania mające na celu rozwój zainteresowań 
i indywidualnych uzdolnień
- wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne 
i materialne podopiecznych oraz ich rodzin.

W piątki w godzinach od 10.00 do  13.00 świetlica 
zaprasza rodziców (opiekunów) z małymi dziećmi 
na zajęcia w „KĄCIKU MALUCHA”. Dla dzieci 
jest to czas wspólnej zabawy zarówno z rówie-
śnikami jak i rodzicami. Dla rodziców (opie-
kunów) jest to okazja, aby zintegrować się ze śro-
dowiskiem lokalnym, zgłębić czy przedyskutować 
różnego rodzaju tematy dotyczące opieki, wycho-
wania i pielęgnowania swoich pociech od naj-         

.

.
.

.
.

.

 

młodszych lat.                      
W każdy czwartek w godz. od 16.30 do 18.00 
odbywają się zajęcia dla dzieci w ramach 
„KLUBU PASTEL”. Klub ten ma na celu pro-
mocję i edukację różnorodnych technik arty-
stycznych z wykorzystaniem nietypowych mater-
iałów. Zajęcia kształcą i poprawiają zdolności ma-
nualne dzieci, a także oddziałują na ich wyo-
braźnię i kreatywność.                      

    W ramach zajęć płatnych, w każdą środę 
odbywają się lekcje gry na gitarze. Zajęcia 
prowadzi Andrzej Kukuryk. Dla młodzieży i do-
rosłych w świetlicy prowadzona jest PRA-
COWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO. 
Zajęcia to okazja by nauczyć się szydełkować, 
filcować, stosować technikę decoupage, czy pleść 
przedmioty z papierowej wikliny. Dla osób ucze-
stniczących w zajęciach to również okazja do po-
dzielenia się swoimi pomysłami i zdolnościami. 
Swoją pasją podzieliła się z uczestnikami zajęć 
pani Urszula Mazurek, która poprowadziła cykl 
warsztatów robienia frywolitek.            
16 listopada rozpoczął się kurs filcowania. Zajęcia                  

.

.
.

.

odbywały się co wtorek w godzinach od 16.00  do 
18.00 i trwały do 14 grudnia.                   

    Instruktorzy pracujący w Świetlicy w Chudowie 
nieustannie starają się poszerzać i uatrakcyjniać 
ofertę proponowanych zajęć oraz dostosować ją do 
potrzeb mieszkańców naszego sołectwa i nie 
tylko. Stwarzają warunki, które umożliwiają spę-
dzanie wolnego czasu ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na poszanowanie godności osobistej, 
ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, 
a także zminimalizowanie niebezpieczeństwa uza-
leżnienia od jakichkolwiek używek. Współpracują 
z licznymi organizacjami działającymi w so-
łectwie jak i poza nim. Efektem owocnej współ-
pracy jest powstały w parafialnym ogrodzie (obok 
boiska do siatkówki i miejsca na ognisko) plac 
zabaw dla najmłodszych, a także realizacja kilku 
projektów, które w sposób znaczący przyczyniły 
się do polepszenia warunków przebywania 
w świetlicy oraz wzmocniły lokalne więzi 
społeczne. Ponadto w świetlicy odbywa się wiele 
imprez kulturalnych                     

.
.

.
Siedziba świetlicy: Dokończenie na s. 11
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Dokończenie ze s. 10

(wystawy, przedstawienia, koncerty). Na stałe 
w kalendarzu zapisały się spotkania najmłod-
szych ze św. Mikołajem, górników i pracowni-
ków górnictwa w dniu ich święta tj. 4 grudnia, 
„ZIELONA NOC” na zakończenie wakacji let-
nich oraz poprzez przygotowywanie prac na 
zajęciach, udział w kiermaszach świątecznych. 
W Świetlicy organizuje się imprezy okoliczno-
ściowe (andrzejki, dyskoteki, walentynki, wie-
czornice).                  
Niewątpliwie z dużym rozmachem świetlica sta-
ra się uatrakcyjnić wykorzystanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży w okresie wakacji letnich 
i ferii zimowych (zorganizowane zajęcia plasty-
czne, techniczne, quizy, konkursy, wyjazdy).            

Świetlica w Chudowie czynna jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach: od 13.00 do 18.00 dla 
dzieci ze szkoły podstawowej. Od 16.00 do 20.00 
dla gimnazjalistów, młodzieży i dorosłych.               
Dodatkowo w piątek w godz. od  10.00 do 13.00 
odbywają się zajęcia dla maluchów z opieku-
nami.                    
Bieżące wydarzenia z życia świetlicy można śle-
dzić na stronie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach (www.gok.gieraltowice.pl) 
w zakładce „Nasze placówki”.                     

.

 .
.

.

.

.

.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

B. Kowol/ T.Gajewski

    Uroczystość podzielona była na dwie części. 
Pierwsza odbyła się w sali sportowej szkoły i była 
okazją do przedstawienia przez uczniów bogatego 
programu artystycznego, na który złożyły się 
tańce, piosenki i deklamacje wierszy. Talent i zaan-
gażowanie wykonawców wraz z Panią minister, 
wójtem gminy i dyrektor szkoły oklaskiwali m.in.: 
dyrektor gliwickiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Zdzisława Waniek, star-
szy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Ewa Nicpan, wicewójt Janusz Korus, przedsta-
wiciele UG, dyrektorzy Zespołów Szkolno Przed-
szkolnych z terenu gminy Gierałtowice, radni: 
Agnieszka Czapelka i Eugeniusz Kurpas, sołtys 
Chudowa Józef Posiłek.
Krótkie przemówienia minister Szumilas i wójta 
Bargiela zakończyły pierwszą część. Drugą, która 
odbyła się na placu obok szkoły, ograniczono je-
dynie do uroczystego przecięcia wstęgi. Intensyw-
nie padający śnieg uniemożliwił dokładne obej-
rzenie nowej inwestycji.
    - Plac zabaw powstał dzięki uczestnictwu szkoły 
w rządowym programie Radosna Szkoła - mówi

dyrektor Stefania Michalska - połowę środków na 
jego budowę otrzymaliśmy właśnie z tego progra-
mu, drugą dołożyła gmina Gierałtowice. Plac 
przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. 
Ze względu na inne potrzeby i możliwości dzieci 
młodszych, istniejące szkolne obiekty sportowe nie 
zawsze nadają się do pełnego wykorzystania przez 
najmłodszych uczniów. Należy pamiętać, że dzieci 
w tym wieku przeżywają okres dynamicznego roz-
woju zdolności motorycznych. To Złoty Wiek Mo-
toryczności. Od tego jak go wykorzystamy, zależeć 
będzie poziom możliwości ruchowych w później-
szym wieku. Szkolny plac Zabaw ma umożliwić 
najmłodszym bezpieczną aktywność ruchową - 
    Inwestycję przy chudowskiej szkole ukończo-
no 10 listopada. Na wyposażeniu placu znajduje 
się 5 urządzeń służących do zabawy poprzez ruch, 
spełniających wysokie wymagania postawione 
przez organizatorów programu „Radosna Szkoła”. 
Urządzenia przytwierdzone są do podłoża o na-
wierzchni syntetycznej. Cały obiekt posiada 
wszelkie wymagane certyfikaty.    

    29 listopada w Chudowie przecięto wstęgę na nowym placu zabaw dla dzieci. 
Symbolicznego otwarcia obiektu dokonali: Krystyna Szumilas - wiceminister Edu-
kacji Narodowej, Joachim Bargiel - wójt gminy Gierałtowice i Stefania Michalska - 
dyrektor SP im. Witolda Budryka w Chudowie. Plac poświęcił proboszcz miejscowej 
parafii ks. dziekan Janusz Kwapiszewski.  

Jerzy Miszczyk

    Zarząd Główny Związku Górnośląskiego 
w Katowicach organizuje w dniach od 29 
kwietnia do 1 maja 2011 r. Pierwszy Świa-
towy Zjazd Górnoślązaków. 

    Organizatorzy spodziewają się wielu gości 
z kraju i z zagranicy. Uroczystości będą miały 
miejsce w województwach śląskim i opolskim. 
Msza św. z tej okazji będzie odprawiona w sobotę 
30 kwietnia w Katedrze Chrystusa Króla w Kato-
wicach. Uroczystościom będą towarzyszyć im-
prezy plenerowe między innymi w skansenie 
WPKiW w Chorzowie, gdzie będzie podjęta pró-
ba bicia Rekordu Guinessa w grze na akordeonie! 
    Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
adresem e-mail:                             
zjazdgornoslazakow@gmail.com  oraz u pre-
zes Koła Związku Górnośląskiego w Gierałto-
wicach pani Janiny Rożek (tel. 607 980 201).
Zaproście swoich bliskich mieszkających poza 
Śląskiem do udziału w tym spotkaniu!!!      

.

.

.

    W niedzielę 5 grudnia w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu odbyła się IV Międzynarodowa Parada 
Regionów. Jest to impreza organizowana przez 
Związek Górnośląski w Katowicach, a biorą 
w niej udział polskie i zagraniczne zespoły fol-
klorystyczne. W tym roku wystąpili „Częstocho-
wianie”, „Harnasie” z Podhala, „Chorzowianie” 
i „Kalina” z Ukrainy. Barwne widowisko, jak 
zwykle, kończył gospodarz parady czyli Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Piękne kolorowe stroje 
ludowe, tańce, zabawy i śpiewy gromadzą na 
każdej paradzie ponad tysiąc wielbicieli fol-
kloru. Gierałtowickie Koło Związku Górnoślą-
skiego od początku organizuje wyjazdy na para-
dy. Z roku na rok przybywa entuzjastów tego 
rodzaju sztuki. W tym roku aż 150 mieszkańców 
Gierałtowic oklaskiwało polskie i zagraniczne 
zespoły i wszyscy zapowiadają, że za rok chętnie 
zobaczą następną paradę.                .

JR.

JR.

    6 listopada 2010 roku zakończył się trzydziesty trzeci Wielki Finał Konkursu o Pu-
char Przechodni im. Reinholda Tronta. 

    O godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Chudowie zgromadziło się dzie-
więć chórów okręgu rybnickiego w celu zapre-
zentowania swoich muzycznych dokonań.    
Gminę Gierałtowice dumnie reprezentowały 
chóry: „Bel Canto” z Chudowa pod dyrekcją  
Barbary Jałowieckiej - Cempury i „Skowronek” 
z Gierałtowic pod dyrekcją Beaty Stawowy.        
     
    Po krótkim przemówieniu Prezesa Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Rybnickiego 
Kazimierza Bednorza, rozpoczął się uroczysty 
koncert będący zakończeniem całorocznej rywa-
lizacji o cenne trofeum. Repertuar był bardzo zró-
żnicowany; swoista wędrówka przez pieśni 
kościelne, ludowe i biesiadne sprawiła, że zgro-
madzeni na sali goście zastygli w milczeniu.     
    Miniony Koncert stał się również okazją do 
złożenia podziękowań i wręczenia odznaczeń. 

.

 .
.

.

Przedstawiciele Chóru Bel Canto z Gaszowic

Foto: J. Miszczyk
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i wręczenia odznaczeń. 
Podziękowanie za 17- letnią opiekę nad chórem 
„Seraf” z Rybnika otrzymała Krystyna Lubos.  
Przedstawicielki chóru „Skowronek”; Maria 
Erfurt za 40-letni wkład pracy została uhono-
rowana Złotą Odznaką z Laurem, natomiast 
druhny Elżbieta Bismor i Berta Labusek za 
50-letnią działalność otrzymały Złotą Odznakę 
z Wieńcem Laurowym. Złote Medale Stulecia za 
wieloletnią wydatną pomoc i wsparcie działal-
ności artystycznej chórów gminnych otrzymali : 
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i Pre-
zes Honorowy Chóru „Skowronek” Irena Bryzik.
    Końcowym etapem Konkursu było ogłoszenie 
wyników całorocznej pracy zgromadzonych 
chórów oraz wyłonienie szczęśliwego zwycięzcy.  

Spośród dziewięciu chórów biorących udziałw 
uroczystym finale na IV miejscu ex aequo upla-
sowały się: chór „Bel Canto” z Chudowa oraz 
chór „Skowronek” z Gierałtowic po 124 pkt.
III miejsce zajął chór „Cecylia” z Rydułtów 152 
pkt. II miejsce chór „Seraf” z Rybnika 158 pkt.
Najlepszym okazał się chór „Bel Canto” z Ga-
szowic, gromadząc 262 pkt.                         
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu!                  
   Organizatorami tegorocznego Konkursu byli: 
Urząd Gminy Gierałtowice, Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach, ŚZChiO Okręgu 
Rybnickiego, a także ubiegłoroczny zwycięzca - 
chór „Bel Canto” z Chudowa.                     

 .

.

.
 Tomasz Gajewski

Gospodarz Pucharu - Chór Bel Canto z Chudowa Elżbieta Bismor i Maria Erfurt z chóru Skowronek

   Panie z Gierałtowic, Knurowa oraz Przyszowic 
licznie odpowiedziały na zaproszenie Stowarzy-
szenia „Lepsza Przyszłość” oraz rad rodziców 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zakupiły bile-
ty i śpiewająco bawiły się na szóstym już 
Babskim Combrze. 
 „Chopcy z Łazisk” starali się bardzo, by 
wszystkie babki świetnie spędziły niedzielne po-
południe, a dzięki sponsorom, do konkursów nie 
trzeba było nikogo specjalnie namawiać.    

2Serdecznie dziękujemy firmie Aqua SPA  , która 
ufundowała bezpłatne wejściówki do swojego 
salonu na basenie Wodnik w Paniówkach, Gabi-
netowi Weterynaryjnemu E. Aparta w Gierał-
towicach, p. Lidii Piszczek oraz p. Małgorzacie 
Waszka. Niektóre panie przybyły na naszą im-
prezę w fantazyjnych nakryciach głowy, ich 
pomysłowość została nagrodzona prezentem, 
który same sobie wylosowały.  
12 grudnia już za nami -  do zobaczenia za rok.

.

Babski Comber - czyli panie też potrafią się 
bawić ...

Urszula Cieślik

Babski Comber

  Imprezę uroczyście otworzył dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Rosicki, 
który powitał zgromadzonych gości i życzył im 
przedniej zabawy.  
W rytm złotych przebojów z lat 70-tych i 80-tych 
bawiło się prawie 100 osób. Hity, które nigdy się 
nie starzeją porwały do żywiołowego tańca 
wszystkich - bez wyjątku. Nie zabrakło również 
atrakcji kulinarnych. Ucztą dla podniebienia był 
swojski kołocz i pieczony prosiak.
Dodatkową ciekawostką wspólnej zabawy były 
liczne konkursy, jak również loteria fantowa. 
Szczęśliwi zwycięzcy otrzymali nietuzinkowe, 
ręcznie wykonane wyroby artystyczne.
Organizatorzy dziękowali wszystkim uczestni-
kom za fantastyczną zabawę.

    27 listopada w godzinach od 19.00 do 3.00 
w sali LKS Gierałtowice odbyła się „Zabawa 
Andrzejkowa - Dyskoteka Dorosłego Człowie-
ka”.

Andrzejki

Tekst i foto: T. Gajewski

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowi-
cach zorganizował wigilię dla osób starszych 
i samotnych. Urządzono ją w gierałtowickiej re-
stauracji  Stella. 
.    
    Z zaproszenia skorzystało około 50 osób. Do 
wigilijnego stołu wraz z nimi zasiedli: wójt Joa-
chim Bargiel, przewodniczący RG Marek Bła-
szczyk, skarbnik gminy Michał Kafanke, kiero-
wniczka OPS Agnieszka Kałuża. Obecni byli 
także sołtysi z czterech sołectw gminy. Na wigilię 
przybyli również księża z wszystkich parafii gmi-
ny Gierałtowice. Części religijnej przewodniczył 
ks. proboszcz Marian Kasperczyk z Gierałtowic. 
Ważnym elementem wigilijnego spotkania było 
odmówienie modlitwy i połamanie się opłatkiem. 
OPS zadbał o świąteczne paczki dla swoich pod-
opiecznych, natomiast dzieci z Gminnego Ośrod-
ka Kultury swoim występem artystycznym spra-   

wiły, że nastrój spotkania był prawdziwie świą-
teczny i ciepły.
Warto podkreślić, że wszystkim uczestnikom 
zapewniono również transport do miejsca za-
mieszkania.    

Foto: T. Gajewski

J.M.

    - Źle jest zmarnować młodość, a już całkiem 
głupio jest zmarnować starość - taką sentencją 
Agnieszka Pyrek (przewodnicząca koła) przywi-
tała gości i członków gierałtowickiego Koła 
PZERiI przybyłych 25 listopada na obchody Dnia 
Seniora do restauracji „Szmaragdowa”. Wydaje 
się jednak, że sentencja ta w przypadku seniorów 
z Gierałtowic jest trochę przewrotna. Kto zna to 
grono, wie, że jesieni swojego życia na pewno nie 
marnują. Spora w tym zasługa i samej przewodni-
czącej i sporej grupy najaktywniejszych członków. 
To właśnie im Pani Agnieszka serdecznie dzię-
kowała za pracę i zaangażowanie. Paniom rejono-
wym: Teresie Cyroń, Irenie Janik, Annie Miełek 
i Marii Poloczek za „wydeptywanie ścieżek” -

odwiedzają około 160 członków koła, załatwiając 
różne sprawy i służąc pomocą. Podziękowania 
odebrały również: Maria Szolc, Joanna Urba-
nik, Weronika Boja i Irena Nowacka za pomoc 
w przygotowaniu posiłków w czasie imprez orga-
nizowanych przez koło. Była również okazja do 
złożenia życzeń urodzinowych. Swoje 80 uro-
dziny obchodzili obecni na sali Małgorzata 
Jeleniewicz i Bolesław Fira. Z kolei wszystkim 
seniorom z okazji ich święta najserdeczniejsze 
życzenia złożyli: wójt gminy Joachim Bargiel, 
sołtys Gerda Czapelka oraz Gerard Ungrowski - 
przewodnik górski od 7 lat współpracujący z gie-
rałtowickimi seniorami.

Dokończenie na następnej stronie
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    Po części oficjalnej wzniesiono toast za pomyślność wszystkich obecnych i do godzin wieczornych 
goszczono się przy stołach. W programie spotkania była również Loteria Mikołajkowa z licznymi nie-
spodziankami. Tekst i foto: J. Miszczyk

   Spotkanie otworzył Prezes Oddziału Przyszo-
wice - Joachim Makselon, który przywitał 
wszystkich zebranych krótkim przemówieniem, 
jak również zaprezentował osiągnięcia członków 
na płaszczyźnie okręgowej, wojewódzkiej i ogól-
nokrajowej.                  

   Gośćmi honorowymi spotkania byli: wójt gminy 
Gierałtowice - Joachim Bargiel, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach - 
Paweł Rosicki, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
- Marek Błaszczyk oraz  Honorowy Członek Pol-
skiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych- 
Alfred Skrzypczyk.                

  W przemówieniach nie tylko złożono podzię-
kowania, ale również podkreślono piękno  gołę-
biarskiego hobby. „To niezwykła pasja, dająca 
radość i zadowolenie. Pasja pozwalające obcować 
z pięknem i naturą . Zbliża  do innych. Buduje 
mocną wspólnotę ludzi. Jesteście chlubą Gminy, 
Powiatu i Województwa. Wasze osiągnięcia 
mówią same za siebie. Cieszę się ogromnie i dzielę 
tę radość razem z Wami. Życzę zadowolenia 
z trudnej pracy hodowlanej i dalszych sukcesów” –  
mówił  wójt gminy Gierałtowice.                         
. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło rozdanie 
pamiątkowych dyplomów i pucharów.                 

.
. 

.
. 

.

.
.

  Spotkanie zakończyło się tradycyjną lampką 
szampana, uroczystym obiadem, a także zaprosze-
niem do uczestnictwa w wystawach gołębi poczto-
wych, które odbędą się w: Sosnowcu 7-9.01.2011r. 
- wystawa ogólnopolska i Poznaniu 28-30 stycznia 
2011r. - 32 Olimpiada Gołębi Pocztowych.      

W najważniejszych kategoriach klasyfikacja 
przedstawiła się następująco:

Mistrzostwo w lotach gołębi starych:
1 m. (mistrzostwo) - Kamil i Bolesław Kaiser - 
78009,28 pkt.
2 m. (wicemistrzostwo) - Bolesław i Wilhelm 
Kaiser - 77353,55 pkt.
3 m. (II wicemistrzostwo) - Ewald Oleś -
62482,24 pkt.
Mistrzostwo w lotach gołębi młodych:
1 m. (mistrzostwo) - Robert Swoboda
13548,47 pkt.
2 m. (wicemistrzostwo) - Kamil i Bolesław 
Kaiser - 13234,58
3 m. (II wicemistrzostwo) - Jan Wiechoczek
11747,21 pkt.

   Puchary honorowe za wkład włożony w rozwój 
Okręgowego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych trafiły do rąk wójta Joachima Bargiela, dyre-
ktora GOK Pawła Rosickiego i wiceprzewodni-
czącego RG Marka Błaszczyka.              

.

.

.

 .                    
. 

    12 listopada w przyszowickiej restauracji „Artus” miało miejsce uroczyste podsu-
mowanie rocznej pracy członków Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Przyszo-
wice - sekcje: Gierałtowice, Chudów, Paniówki i Makoszowy.

Tekst i foto: Tomasz Gajewski

    W ramach działań z zakresu edukacji ekolo-
gicznej Referat Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice zakupił stojaki na worki 
do segregacji odpadów komunalnych. Są one 
przeznaczone do wydzielania ze strumienia od-
padów komunalnych papieru, szkła oraz two-
rzyw sztucznych. Stojaki umieszczono na kory-
tarzach szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 
naszej gminy. Dzięki temu uczniowie uczą się 
segregacji odpadów w praktyce.                    
   Akcja ta ma na celu propagowanie wśród 
uczniów naszych szkół dobrych praktyk eko-
logicznych. 

.

/Referat Ochrony Środowiska/

/Referat Ochrony Środowiska/

    W październiku uczniowie klas szkół pod-
stawowych i gimnazjów, którzy wykazali się 
dużym zaangażowaniem w sprzątaniu terenu 
naszej gminy uczestniczyli w warsztatach eko-
logicznych. Odbyły się one w Międzynarodo-
wym Miasteczku Ekologicznym w Rogoźniku.  
    
    Wyjazd ten został zorganizowany przez Refe-
rat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierał-
towice w ramach nagrody za aktywny udział 
w 17-tej akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2010”, 
która odbyła się w dniach od 17 do 19 września 
2010 r. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją 
wiedzę na temat środowiska naturalnego poprzez 
zajęcia praktyczne. Dzięki udziałowi w war-
sztatach z pewnością wzrósł poziom świado-
mości ekologicznej uczniów.

.

    Od lipca 2010 r. członkowie Stowarzyszenia 
„Lepsza Przyszłość”realizują projekt 
„Młodzi z tej ziemi - dla tej ziemi”  w ramach 
Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt 
ten to cykl działań o charakterze kulturalno-
ekologicznym i happeningowym, dzięki 
którym młodzież wraz z dorosłymi mieszkań-
cami naszej Gminy, chce pokazać społe-
czności, że dostrzega problemy związane z lo-
kalną ochroną środowiska, wskazywać drogi 
ich rozwiązania i upowszechniać proekolo-
giczne nawyki.                           

    Co robi człowiek, któremu żal przysłowiowej 
złotówki na worek lub na kubeł do wywozu 
śmieci? Wybiera się w ustronne, mało uczę-
szczane miejsce i wyrzuca różnego typu odpadki, 
niepotrzebne rzeczy, pozostałości po remoncie 
i  generalnych porządkach domowych. 
„Podziwiać” możemy do woli stare ubrania, 
zniszczone sprzęty, brudne naczynia i wszystko 
to w otoczeniu pięknej 

.
.
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zieleni i kojącej ciszy. 
Uczestnicy projektu „Młodzi z tej ziemi - dla tej 
ziemi” w sobotnie przedpołudnie, 9 października 
br., wybrali się na wycieczkę rowerową, zaopa-
trzeni w aparaty fotograficzne i uwiecznili to, 
co zobaczyli podczas rajdu. W wycieczce brały 
także udział panie: Aleksandra Bargiel-Firlit 
i  Urszula Cieślik.

Urszula Cieślik

   Jury w składzie: Aleksandra Bargiel-Firlit, 
Urszula Cieślik i Aneta Szolc po zapoznaniu 
się ze zdjęciami nadesłanymi na konkurs foto-
graficzny pt. „Przyroda zaśmiecona”, ogło-
szony przez Stowarzyszenie „Lepsza Przy-
szłość” w ramach realizacji projektu „Młodzi 
z tej ziemi - dla tej ziemi” postanowiło  przy-
znać następujące miejsca:              
.

I miejsce - Katarzyna Zubek
II miejsce - Patryk Spadek
Jury przyznało również 2 wyróżnienia. Otrzy-
mali je: Krystian Kocur i Wojciech Smolnik.

.

Foto: Katarzyna Zubek

Foto: Patryk Spadek

Foto: Wojciech Smolnik

Nagrody (karty prezentowe do salonów Empik) 
wręczone zostaną podczas apelu świątecznego, 
który odbędzie się 22 grudnia br. w auli ZSP 
w Gierałtowicach. Nagrodzone i wybrane zdję-
cia będzie można oglądać od 20 grudnia br. 
do 17 stycznia 2011 r. na wystawie pokonkurso-
wej w holu gierałtowickiego gimnazjum.

    11 grudnia w gościnnej Restauracji ARTUS 
w Przyszowicach odbył się tradycyjny już Tur-
niej Skata Sportowego o Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice, który był jednocześnie VI Grand 
Prix Okręgu Zabrze PZSKat.  
    W turnieju uczestniczyło 74 zawodników z te-
renu Gminy oraz miast ościennych. Organi-
zatorem turnieju była Sekcja Skata Sportowego 
LKS Jedność 32 Przyszowice. Kierownikiem 
zawodów był Tadeusz Żogała, sędzią Janusz Pa-
pkala a sekretarzem i obsługującym komputer Da-
wid Papkala. Zawody były prowadzone w dwóch 
kategoriach: drużynowej i indywidualnej. W kate-
gorii drużynowej startowali tylko mieszkańcy 
gminy Gierałtowice tj. sołectw: Gierałtowice, Pa-
niówki i Przyszowice. Zabrakło zawodników 
z Chudowa. 

    Drużynowo zwyciężyła reprezentacja Przyszo-
wic 9446 pkt. drugie miejsce zajęła drużyna z Pa-
niówek 6528 pkt. a trzecie drużyna z Gierałtowic 
4088 pkt. 

.

.

    W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Ma-
kselon Jerzy z Przyszowic 3227 pkt. drugi był 
Kozłowski Władysław z Rudy Śląskiej 3030 pkt. 
a trzecie miejsce zajął Mral Zdzisław z Knurowa 
3026 pkt. Ciekawostką jest zdobycie po raz 
czwarty z rzędu Grand Prix Okręgu Zabrze przez 
Porę Bogusława zawodnika Jordana Kończyce. 
Turniej podsumował wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, który w obecności dyrektora 
GOK Pawła Rosickiego wręczył zwycięzcom 
ufundowane przez Gminę puchary i nagrody rze-
czowe o wartości 800 zł.

    Na zakończenie warto wspomnieć, że Sekcja 
Skata Sportowego LKS Jedność 32 Przyszowice 
zgłosiła do rozgrywek ligowych w roku 2011 
cztery drużyny, do II ligi, dwie do III ligi (jedna 
wywalczyła awans z ligi okręgowej) i do ligi 
okręgowej. Celem nadrzędnym naszej Sekcji jest 
awans do I ligi PZSkat.

.

Tadeusz Żogała

    1 grudnia w sali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach 
rozegrano Gminny Turniej Gier i Zabaw.
    W zawodach uczestniczyło ponad stu uczniów 
klas od 2 do 5 szkół podstawowych z Gierałtowic, 
Paniówek i Przyszowic. Rywalizowano w konku-
rencjach zespołowych -  m.in. w sztafetach: z piłką 
lekarską, wahadłowej z pałeczką oraz sprawno-
ściowo-zwinnościowej. 
- Co roku rozgrywane są te same konkurencje. 
Uczniowie mają więc czas, aby przećwiczyć je 
przed zawodami, jednak głównym celem turnieju 
jest dobra zabawa - mówi Alicja Stachura - 
nauczycielka wychowania fizycznego w przyszo-
wickim ZSP - przy okazji dzieci uczą się sportowej 
rywalizacji, właściwego zachowania na za-
wodach, a także rozbudzają w sobie sportowego 
ducha -   
    Turniej rozgrywany jest od roku 1996. W te-
gorocznej edycji w klasyfikacji szkół zwyciężyła 
SP z Przyszowic gromadząc 142 pkt. Kolejne 
miejsca zajęły: SP z Paniówek - 122 pkt. i SP 
z Gierałtowic - 99 pkt.
W rywalizacji klas (reprezentacje 10 osobowe) 
najlepsze okazały się:

.

Klasy II 
1. Przyszowice - 40 pkt. 
2. Gierałtowice - 33 pkt. 
3. Paniówki - 17,5 pkt. 
Klasy III 
1. Paniówki - 34,5 pkt. 
2. Przyszowice - 29,5 pkt. 
3. Gierałtowice - 22,5 pkt. 
Klasy IV 
1. Przyszowice - 41,5 pkt. 
2. Paniówki - 31,5 pkt. 
3. Gierałtowice - 18 pkt. 
Klasy V 
1. Paniówki - 38,5 pkt. 
2. Przyszowice - 31 pkt. 
3. Gierałtowice - 26 pkt. 
    Młodzi sportowcy otrzymali dyplomy oraz 
słodkie upominki ufundowane przez szkoły i Spół-
dzielnię Uczniowską „Malinka” z przyszo-
wickiego ZSP. Sukcesu i postawy Fair Play 
gratulowała im Bronisława Ogonek - wicedy-
rektor ZSP w Przyszowicach. 
    Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała 
trójka szkolnych arbitrów: Alicja Stachura 
z Przyszowic, Karolina Czaplicka z Gierałtowic 
i Jarosław Prokop z Paniówek. 

J.M.
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Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 
do 10 stycznia 2010 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 43 „WIEŚCI” otrzymują: Patrycja Sza-
farczyk z Gliwic, Aldona Kania z Orzesza, Małgorzata Midor z Gierałtowic. 
Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierał-
towicach, ul. Korfantego 7, od poniedziałku do piątku - w godzinach urzędowania.            
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6 grudnia na pływalni „Wodnik” w Paniówkach pod 
patronatem Urzędu Gminy Gierałtowice oraz dyre-
ktora pływalni zostały zorganizowane Mikołajki. 
W imprezie wzięli udział uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Przyszowic oraz Paniówek. 
W ramach imprezy mikołajkowej przeprowadzono cie-
kawe konkursy, które dla uczestników prowadzili 
nauczyciele wychowania fizycznego dr Alicja Sta-
chura i mgr Jarosław Prokop. Uczniowie mogli 
sprawdzić swoje umiejętności pływackie w różnych 
konkurencjach, np. na dmuchanych kołach, w rzutach 
na celność w wodzie oraz wyścigach z balonami. 
Nie było przegranych, liczyła się dobra zabawa 
i „sportowy duch”. Każdy uczestnik otrzymał miko-
łajkowy upominek. Sponsorem nagród był Urząd 
Gminy Gierałtowice. 

    14 grudnia na basenie Wodnik rozegrano sztafetę 
pływacką na dystansie 4x25 m stylem dowolnym. 
W zawodach rywalizowały reprezentacje Urzędu Gmi-
ny w Gierałtowicach i Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z.o.o.                        
Składy drużyn były mieszane. Po zaciętej walce 
i gorącym dopingu wygrała drużyna PGK Sp. z o.o. 
w składzie: Robert Gabor, Agnieszka Nocoń, Ma-
riusz Rosa, Monika Wieczorek.
Barw Urzędu Gminy bronili: Danuta Kozik, Seba-
stian Pawlas, Barbara Kubicka i Mariusz Brzezina. 
Pływakom obydwu drużyn sportowej postawy gratu-
lował wójt gminy Joachim Bargiel. Cała ósemka 
otrzymała również upominki.
    Celem sztafety było propagowanie zdrowego stylu 
życia i uprawiania sportu przez osoby dorosłe.
Zawody zorganizowali: Urząd Gminy Gierałtowice
i Wodnik - Gminna Kryta Pływalnia w Paniówkach.

.

A. Stachura

Mikołajki na basenie

Sztafeta po zdrowie



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

Wykonujemy naprawy układów: 
 zasilania  wydechowych, 
 zawieszeń  hamulcowych.

Zajmujemy się: 
 regulacją geometrii kół 
 diagnostyką komputerową układów 

    elektronicznych 
 naprawą i odkażaniem klimatyzacji 
 serwisem opon  pompujemy koła azotem 
 wymianą olejów i płynów eksploatacyjnych
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ANTER

ul. Gliwicka

Basen „WODNIK”

32 337 46 52 32 790 22 33

    Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze 
wszystkimi portretami św. Mikołaja oraz dłu-
gich naradach, postanowiła wyróżnić następu-
jących autorów: 

Kategoria - dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 
I m. Partycja Faryna, II m. Dominik Kowalski,
III m. Justyna Czaja, III m. Dominik Adamczyk. 
Wyróżnienie - Emilia  Kruczkowska (3 lata i 2 miesiące)
Kategoria - dzieci z klas od I do IV:
I m. Kamil Włodarczyk, II  m. Monika Skubacz,
II m. Anna Frelich, III  m.  Dawid Nowok,
III m. Adam Kruczkowski.
Wyróżnienia: Daria Grychtoł, Martyna Handrela, 
Mateusz Buchała, Katarzyna Adamczyk, Marta 
Lauterbach, Karolina Papała, Julia Stefańska, Jakub 
Osmelak, Martyna Mika, Julia  Płaszczyk.  
Wyróżnienie w kat. Gimnazjum otrzymała Klaudia 
Gabor.

.

Rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny na portret św. Mikołaja 

Kamil Włodarczyk

    Zanim do niego doszło, dzieci, które 7 grudnia 
przybyły do sali LKS w Gierałtowicach uczestni-
czyły w spektaklu zatytułowanym „Poszukiwanie 
św. Mikołaja” - wystawionym specjalnie na tą okazję 
przez doskonale już znany gierałtowickiej publi-
czności zespół DUO FIX. Artyści (Milena i Mariusz 
Kmieciowie oraz Magda Mitka) potrafili nawiązać 
kontakt z zawsze wymagającą najmłodszą wido-
wnią. Liczne gry i zabawy z udziałem dzieci zape-
wniły wszystkim dobrą zabawę. 
Część drugą przedstawienia wypełniło spotkanie ze 
św. Mikołajem. Każde dziecko miało okazję podać 
rękę długo oczekiwanemu gościowi. Mikołaj obda-
rował wszystkich maluchów prezentami. Cierpliwie 
pozował również do wspólnych zdjęć.   
Imprezę Mikołajkową zorganizowali: Urząd Gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

Spotkanie 
ze św. Mikołajem

Promocja gminy 
w gliwickim FORUM

J.M.

Foto: J. Miszczyk

    W okresie poprzedzającym święta Bożego 
Narodzenia Gmina Gierałtowice aktywnie 
promowała to, co jest dla niej charaktery-
styczne i warte do pokazania na szerszym 
forum. Świetnym do tego miejscem okazało 
się gliwickie FORUM - największa galeria 
handlowa w mieście.
W promocji uczestniczyli: Urząd Gminy, Gmi-
nny Ośrodek Kultury oraz panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Gierałtowicach i Chudowie. 
Gliwiczanie i goście FORUM mogli skosztować 
słodkiej specjalności gminy Gierałtowice - 

kołocza, który miejscowi piekarze wypiekają wg 
tradycyjnych receptur. Jak powstaje kołocz? 
Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliła wystawa 
fotograficzna - „Nasz kołocz co niedziela roza-
niela” - zainstalowana w pasażu na II p. FORUM. 
Dużym powodzeniem cieszyły się również sto-
iska z rękodziełem artystycznym, obsługiwane 
przez członkinie KGW w strojach ludowych. 
Mocnym akcentem na zakończenie (19 grudnia) 
okazał się występ chóru „Skowronek” z Gierałto-
wic. Zespół pod dyrekcją Beaty Stawowy dał 
w samym centrum galerii półgodzinny koncert, 
budząc powszechne zainteresowanie.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk


