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Kalendarium

Marzec 2011

14.03.2011 r. - godz. 9.00 
Zawody Dzieci w Pływaniu o Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice. 
Miejsce: Basen „WODNIK”w Paniówkach.
Organizatorzy: GKP „WODNIK” w Paniówkach.

07.03.2011 r. - godz. 18.00 
Bezpłatne zajęcia stylizacji i pielęgnacji pa-
znokci!  
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. - szczegóły na stronie 5.

Druk: CUD-DRUK 

    Wójt gminy Gierałtowice informuje, iż trwa 
akcja zbiórki przeterminowanych i zbędnych 
leków od mieszkańców gminy Gierałtowice.
.    
    Lekarstwa można wrzucać do specjalnie ozna-
czonych pojemników ulokowanych w następują-
cych punktach:                     
1. Apteka św. Barbary w Gierałtowicach przy 
ulicy Ks. Roboty 76.                        
2. Apteka Medico w Paniówkach przy ulicy 
A. Swobody 1.                                        
3. Apteka św. Anny w Przyszowicach przy uli-
cy Polnej 29 b.                               
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chudowie przy 
ulicy Szkolnej 54.                             

.
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Komunikat
Zbiórka starych leków

    10 marca o godz. 11.00 w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach odbędzie się spot-
kanie informacyjno-promocyjne dotyczące 
VIII kampanii przyjmowania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich na 
rok 2011.                       
    Spotkanie przeznaczone jest dla rolników z te-
renu powiatu gliwickiego. Organizuje je Biuro 
Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Pyskowicach wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym w Gliwicach.             
Organizatorzy zapraszają wszystkich rolników 
zainteresowanych tą tematyką. Spotkanie pro-
wadzić będą pracownicy ARiMR, którzy też 
odpowiedzą na pytania i wyjaśnia wątpliwości 
rolników.

.

.

Ważne dla rolników

    Pomimo ujemnego przyrostu naturalnego (-15 w 2010 r.) w gminie systematycznie 
przybywa mieszkańców. Dzieje się tak głównie za sprawą napływu ludności z zew-
nątrz. Chętnych do osiedlenia się na terenie gminy Gierałtowice jest więcej niż miesz-
kańców migrujących. Tendencja taka utrzymuje się od kilku lat. 

    Pod koniec roku 2010 gmina Gierałtowice li-
czyła 10782 mieszkańców - najwięcej w historii, 
licząc od roku 1996. W stosunku do roku 2009 
przybyło 65 osób. Liczebnie dominują kobiety, 
których w gminie mieszka 5593 (51,87% popu-
lacji), mężczyzn jest 5189.  
Więcej interesujących danych dotyczących statys-
tyk demograficznych zamieszczamy w tabelach, 
które zostały opracowane na podstawie materia-
łów dostarczonych przez U S C w Gierałtowicach.

Chudów                  7              9              16

Gierałtowice          24            22             46  

Paniówki               19            13              32  

Przyszowice         14            14              28

Suma                    64            58            122  

.

.
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Miejscowość
Rok 2010

Chłopcy   dziewczęta      suma.

Ilość urodzeń w poszczególnych sołectwach

Urodzenia, małżeństwa, zgony, przyrost naturalny w gminie Gierałtowice

Liczba mieszkańców gminy Gierałtowice z podziałem na poszczególne sołectwa

Rok                           Urodzenia                 Małżeństwa                  Zgony               Przyrost naturalny

Rok                   Chudów          Gierałtowice         Paniówki        Przyszowice              

2005                           106                           65                         111                            - 5

2006                             98                           58                         131                           - 33 

2007                           114                           64                         107                            +7  

2008                           114                           73                         131                           - 17 

2009                           104                           63                         129                           - 25

2010                           122                           67                         137                           - 15  

2005                  1345                3738                  2297               3205                   10 585

2006                  1337                3725                  2310               3196                   10 568   

2007                  1346                3743                  2305               3205                   10 599

2008                  1366                3761                  2319               3231                   10 677

2009                  1390                3777                  2336               3214                   10 717   

2010                  1404                3791                  2356               3231                   10 782  

Gmina Gierałtowice

19.03.2011 r. - Wyjazd do Gliwickiego Teatru
Muzycznego na musical „Hair”.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach. - szczegóły na stronie 6.

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza wszystkie KOBIETY 
i KOBIETKI zainteresowane pielęgnacją i dekorowaniem paznokci na spotkanie ze 
stylistką.                                       .

    Spotkanie odbędzie się 7 marca o godzinie 
18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierał-
towicach.                  

W programie:
- pokaz manicure +malowanie paznokci
- masaż dłoni
- sztuka zdobienia lakierem 

.
.

- żelowanie paznokci
- krótki instruktaż domowego sposobu na piękne 
paznokcie.
Wstęp wolny! Zapraszamy!!!
Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierał-
towicach pod numerem telefonu 32 301 15 12.

Stylistka doradzi

/GOK/

8 marca

Joachim Bargiel
Wójt Gminy 

Marek Błaszczyk
Przewodniczący Rady Gminy

    Nadleśnictwo Rudziniec ogłasza kolejną edycję 
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. Las 
– człowiek – środowisko. Konkurs organizowany jest 
przy współpracy z gliwicką delegaturą Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, a odbywa się pod patronatem 
prezydenta Gliwic oraz starosty gliwickiego.
    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i uczniów 
w wieku od 3 do 18 lat, podzielonych na 6 kategorii 
wiekowych. Prace muszą mieć format A4, wykonane 
mogą być w dowolnej technice malarskiej, każdy 
z uczestników może ich nadesłać maksymalnie 4. 
Termin składania prac mija 9 maja br. Dla laureatów 
konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczo-
we.
Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod 
tel. 504 255 240, a także znaleźć na stronie 
internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/rudziniec. 

Konkurs plastyczny: 
Las - człowiek - środowisko

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim mieszkankom gminy Gierałtowice

serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym 

oraz radości ze spełnienia planów i marzeń 
składają:
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 w dniach: 27 stycznia i 24 lutego 2011 r.

    Ostatniego stycznia br. w sali sesyjnej UG 
odbyło się spotkanie pracowników gierałtowic-
kiego magistratu oraz wójta gminy z duszpaste-
rzami miejscowych parafii. Udział wzięli w nim 
również zaproszeni goście. Obecni byli m.in.: 
wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Czapelka, 
dyrektor GOK Paweł Rosicki, dyrektor pły-
walni „Wodnik” Przemysław Dejneka, a także 
sołtysi: Gerda Czapelka z Gierałtowic, Małgo-
rzata Domin z Paniówek, Józef Posiłek z Chu-
dowa i Andrzej Gawlik z Przyszowic.  

  Przybyłych powitał wójt Joachim Bargiel. 
Następnie ksiądz proboszcz Marian Kasperczyk 
z Gierałtowic, odmówił wspólnie z zebranymi mo-
dlitwę. Świąteczny charakter spotkania podkre-
śliło odśpiewanie kolęd. Na organach akompanio-
wał Mirosław Marcol. 

 

.

Spotkanie było okazją do przedstawienia przez 
proboszczów statystyk za miniony rok, dotyczą-
cych wydarzeń w poszczególnych parafiach gmi-
ny. O ilości udzielonych ślubów, chrztów, wyda-
nych komunikantów, a także ilości pogrzebów po-
informowali księża proboszczowie: Marian Kas-
perczyk z Gierałtowic, Michał Woliński z Pa-
niówek i Adam Niedziela z Przyszowic.   
Z danymi demograficznymi gminy Gierałtowice 
zapoznał zebranych kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Mirosław Marcol.
    Podsumowania wydarzeń minionego roku 
dokonał również wójt Joachim Bargiel, który 
przy okazji podziękował księżom proboszczom za 
dobrą współpracę, m.in. w zakresie przekazywa-
nia ludności informacji i ogłoszeń z Urzędu Gminy 
Gierałtowice.    

/J.M./

    V sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła się 
27 stycznia br. w auli Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gierałtowicach. Sesję otworzył 
i obradom przewodniczył Marek Błaszczyk - 
przewodniczący RG Gierałtowice.
    Przed rozpatrzeniem i podjęciem uchwał radni 
zapoznali się ze sprawozdaniami poszczególnych 
komisji RG z posiedzeń w okresie międzysesyj-
nym. Referowali je m.in.: Grażyna Malec - prze-
wodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, 
Marian Szołtysek - przewodniczący Komisji Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 
Przestrzennego, Paweł Hirsz - przewodniczący 
Komisji Budżetu i Planowania, Eugeniusz Kur-
pas - przewodniczący Komisji Górnictwa i Krzy-
sztof Wiaterek - przewodniczący Komisji Samo-
rządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Po-
rządku. 
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami radni rozpa-
trzyli i podjęli uchwały w następujących spra-
wach:
A) Zmiany uchwały nr VI/17/10 RG Gierałtowice 
z 23 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 
2011-2028. 
B) Zmiany uchwały nr IV/18/10 RG Gierałtowice 
z 23 grudnia 2010 r. dotyczącej budżetu gminy na 
rok 2011. C) Zgody na sprzedaż nieruchomości. 
D) Zgody na zakup nieruchomości przez gminę 
Gierałtowice. E) Inkasa podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego. F) Określenia zasad usta-
lania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej. G) Planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy.
   W dalszej części obrad V sesji wójt Joachim

Joachim Bargiel przekazał informację o swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym. W ko-
lejnych punktach sołtysi zgłosili sprawy wyma-
gające interwencji Urzędu Gminy. Po odpowie-
dziach na interpelacje oraz wolnych głosach 
i wnioskach, przewodniczący RG Marek Bła-
szczyk dokonał zamknięcia obrad sesji.

V sesja RG Gierałtowice  

VI sesja RG Gierałtowice  

    23 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach zawiesił na okres 3 lat postępo-
wanie w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gierałtowice. Postępo-
wanie toczyło się na skutek zaskarżenia 
uchwały RG Gierałtowice w tej sprawie przez 
wojewodę śląskiego. 

    W uzasadnieniu podano, że wpływ na decyzję 
sądu miały wnioski o zawieszenie postępowania 
złożone przez pełnomocników zarówno woje-
wody jak i gminy Gierałtowice. Oznacza to, że 
nadal funkcjonuje aktualny plan zagospoda-
rowania przestrzennego. Jednocześnie gmina 
rozpoczęła już prace nad nowym.

.

    Obrady VI sesji RG miały miejsce 24 lutego br. 
w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przy-
szowicach. Przewodniczył im Marek Błaszczyk - 
przewodniczący RG Gierałtowice.              
Przed przystąpieniem do rozpatrywania uchwał 
radni zapoznali się ze sprawozdaniami z posiedzeń 
poszczególnych komisji RG, które odbyły się 
w okresie międzysesyjnym.  W trakcie sesji radni 
rozpatrzyli i podjęli uchwały m.in. w sprawach: 
ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów, 
które teraz będą niższe średnio o 25%w stosunku 
do stawek z poprzedniej kadencji. Podjęto również 
uchwałę dotyczącą apelu w sprawie utrzymania 
placówki pocztowej w Przyszowicach oraz uch-
wałę dotyczącą wniosku do ministra infrastruktury 
w sprawie zmiany sposobu liczenia minimalnej 
ilości placówek pocztowych na terenach wiej-
skich. Podjęcie tych uchwał podyktowane było 
działaniami Poczty Polskiej mającymi na celu 
ograniczenie w najbliższych miesiącach ilości pla-
cówek pocztowych.                    
   Radni podjęli również uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego 
na realizację zadań pn.: „Zaplecze aktywnej tury-
styki rowerowej dla mieszkańców zach. części 
Subregionu Centralnego” oraz „PIAP-y dla 

.

.

 

mieszkańców Ziemi Gliwickiej”. Kolejne uchwa-
ły dotyczyły: przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rok 2011, Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2011, sposobu 
sprawiania pogrzebu przez gminę Gierałtowice 
oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie 
kosztów pogrzebu.

Źródło: materiały biura RG, opr. J. Miszczyk

O strategii przeciwpowodziowej
z wiceprezydentami Gliwic i Zabrza

    15 lutego w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach 
odbyło się robocze spotkanie wójta Joachima 
Bargiela z wiceprezydentami: Gliwic - Piotrem 
Wieczorkiem i Zabrza - Krzysztofem Lewan-
dowskim. 
    Omawiano sprawy dotyczące przygotowania 
strategii działań przeciwpowodziowych - usta-
lano co ma ona obejmować. Omawiano również 
sprawy związane z przygotowaniem postępowa-
nia przetargowego na wybór wykonawcy.

Spotkanie G8
    28 lutego w Starostwie Powiatowym w Gliwi-
cach odbyło się spotkanie włodarzy ośmiu gmin 
powiatu ze starostą Michałem Nieszporkiem. 
Gminę Gierałtowice reprezentował wójt Joa-
chim Bargiel. Omawiano wspólne problemy 
dotyczące remontu dróg powiatowych i woje-
wódzkich na naszym terenie. Uczestnicy spot-
kania zapoznali się również z inwestycjami, jakie 
planowane są w bieżącym roku na tych drogach.
W kolejnym punkcie spotkania zebrani zapoznali 
się z programem Jessica jako źródłem finan-
sowania rozwoju aglomeracji. 

Zebrania w jednostkach OSP
    W trzech jednostkach OSP na terenie gminy 
Gierałtowice odbyły się zebrania sprawo-
zdawczo -wyborcze.
Gierałtowice - Zebranie odbyło się 30 stycznia. 
Prezesem ponownie wybrano Alfreda Kubic-
kiego, natomiast naczelnikiem został Wojciech 
Szołtysek.
Paniówki - W trakcie zebrania, które odbyło się 
12 lutego na prezesa ponownie wybrano Maria-
na Morgałę, a nowym naczelnikiem został To-
masz Spadek.
Przyszowice - Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze w tej jednostce odbyło się 20 lutego. 
Prezesem wybrany został Andrzej Gawlik, a na-
czelnikiem Roman Sabasz.

/J.M./
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Tomasz Rożek o nauce
    Do interesującego spotkania doszło ostatnie-
go lutego w Gierałtowicach, gdzie dr Tomasz 
Rożek promował swoją nową książkę pod tytu-
łem „Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi”. 
Spotkanie ze znanym dziennikarzem nauko-
wym i fizykiem jednocześnie było również wy-
darzeniem towarzyskim, gdyż Tomasz Rożek 
jest rodowitym gierałtowiczaninem.  

    Do nabycia książki nikogo specjalnie nie trzeba 
było zachęcać. Niemal wszyscy zrobili to jeszcze 
przed rozpoczęciem wieczoru autorskiego i z eg-
zemplarzem pod ręką przysłuchiwali się opowia-
daniu autora o tym jak powstała, a także o nau-
kowcach, którzy pomogli w jej tworzeniu.  
    „Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi” jest 
zbiorem wywiadów przeprowadzonych przez do-
ktora Tomasza Rożka z wybitnymi polskimi nau-
kowcami reprezentującymi wg niego najbardziej 
aktualne obecnie dziedziny nauki. 
Mówienie i pisanie o nauce jest zadaniem trud-
nym. Jak wyznaje autor - Badacze często nie chcą 
używać języka potocznego, bo uważają go za mało 
precyzyjny. - Tomasz Rożek postarał się jednak, 
aby rozmowy o: genetyce człowieka, fizyce czą-
stek, badaniach mózgu i podświadomości, cyber-
netyce i robotyce, internecie, nanotechnologii oraz 
klimacie i możliwościach modyfikacji pogody 
były dla czytelnika, czytelne i zrozumiałe.       
Pisanie o nauce w sposób prosty to prawdopo-
dobnie jedna z najbardziej charakterystycznych 
cech warsztatu pisarskiego Tomasza Rożka.
    Po prelekcji autor „Nauki po prostu. Wywiadów 
z wybitnymi”  odpowiadał na wiele, często bardzo 
dociekliwych pytań. Pod koniec spotkania do To-
masza Rożka ustawiła się długa kolejka chętnych 
po autografy. Stali w niej zarówno sąsiedzi i zna-
jomi dziennikarza, mieszkańcy gminy jak również 
samorządowcy, nauczyciele z miejscowego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego i co szczególnie 
cieszy - młodzież. 

.

.

   Nie obyło się bez kwiatów i gratulacji. Dziękując 
za ciekawy wieczór, wójt gminy dr Joachim Bar-
giel wręczył dziennikarzowi komplet gminnych 
gadżetów.
Organizatorami spotkania byli: Rada Sołecka Gie-
rałtowic, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach i stowarzyszenie „Moja Gmina, Nasz 
Powiat”.

/Jerzy Miszczyk/

Tomasz Rożek - podpisuje ...
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    11 lutego 2011 r. Koło Związku Górno-
śląskiego w Gierałtowicach zorganizowało 
otwarte zebranie na którym dr Łucja Stanicz-
kowa - autorka książki „Herosi i chachary” - 
wygłosiła prelekcję pt. „Portret Górnoślązaka 
w literaturze dwudziestolecia między-
wojennego”.

    W okresie międzywojennym na Śląsk przy-
jeżdżają przybysze z innych dzielnic Polski 
i szczególnie zadziwiają ich ludzie - ludzie 
ciężko doświadczeni, ludzie pracy, śląskie 
kobiety i relacje pomiędzy miejscowymi i przy-
byszami. 
Jak widzą Górnoślązaka ludzie pióra przybyli 
na Śląsk, a jak ci którzy są Ślązakami? Takiego 
porównania prelegentka dokonała na podstawie 
twórczości Poli Gojawiczyńskiej i Heleny Kra-
helskiej z jednej strony, oraz Gustawa Morcinka 
i Wilhelma Szewczyka z drugiej strony. I chociaż 
te dwa punkty widzenia nieco się różnią, to 
wyłonił się z nich wspólny obraz „człowieka 
pogranicza”, charakteryzującego się postawą 
przetrwania.                 .

Portret 
Górnoślązaka

Janina Rożek

Portrety z wystawy
„Nie chowajmy dzieł do szuflady”

Weekend w Tatrach

    44 osobowa grupa miłośników tatrzańskich 
szlaków i zwolenników Zakopanego spędziła 
udany weekend (11-13 lutego) u podnóża pol-
skich Tatr. Bazą turystów z gminy Gierałtowice 
była miejscowość Murzasichle, położona koło 
Zakopanego. Zanim jednak tam dotarli zwiedzili 
zabytkowy kościół w Dębnie oraz słynny zamek 
w Niedzicy. Wieczór zaś spędzili wygrzewając 
się w źródłach termalnych Bukowiny Tatrzań-
skiej. Sobota przeznaczona była na aktywny 
wypoczynek. Wycieczka podzieliła się na 3 gru-
py - narciarze szusowali na stoku Harenda w Za-
kopanem, piechurzy z Kuźnic dotarli aż na Ka-
latówki, a zwolennicy turystyki w obszarach zur-
banizowanych zwiedzali centrum Zakopanego.  
Wieczorem do kolacji przygrywała kapela gó-
ralska. Ostatni dzień (niedziela) zapisał się w pa-
mięci wycieczkowiczów wspaniałymi widokami 
na Tatry z Rusinowej Polany.
Wyjazd zorganizowało Kółko Rolnicze z Gierał-
towic przy wsparciu GOK-u. 

    Patrząc na obrazy Katarzyny Smieszek, aż 
trudno uwierzyć, że maluje dopiero od roku.  
Płótna urzekają intensywnymi, pełnymi życia 
barwami, a w kompozycji obrazów trudno dos-
trzec nieporadność początkującej malarki.
- Pierwszy obraz, który namalowałam prze-
znaczony był dla profesora Stanisława Nowaka 
ze szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie. 
W ten sposób chciałam mu podziękować za opie-
kę medyczną. - opowiada Katarzyna Smieszek - 
Właśnie długi pobyt w szpitalu sprawił, że za-
częłam malować. Obraz podarowany lekarzowi 
przedstawiał anioła. Wykonałam go akware-
lami. Obecnie do malowania używam farb akry-
lowych, ze względu na intensywne kolory oraz 
na to, że szybko schną, co skraca czas wykony-

wania pracy. - wyjaśnia.
    Dotąd nie wystawiała jeszcze swoich prac. 
Udział w wystawie „Nie chowajmy dzieł do szu-
flady” jest jej debiutem.
W tworzeniu nie ogranicza się jedynie do malo-
wania obrazów. Lubi rysować, tworzy również 
kompozycje ze skrawków tkaniny - być może 
zamiłowanie do tego materiału przetrwało jeszcze 
od czasów szkoły, gdyż z zawodu jest czeladniczką 
krawiectwa.    
Katarzyna Smieszek ma jeszcze drugą pasję - 
śpiew. Od trzech lat śpiewa w chórze Słowik 
z Przyszowic. W Przyszowicach również mieszka.

Katarzyna Smieszek

/Tekst & foto: Jerzy Miszczyk/

/G.Cz./J.M./
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edycja 2

    Musical - legenda! Wraz z premierą Hair w 1968 
roku na amerykański Broadway z impetem wkro-
czył rock. Rewolucja dzieci kwiatów, hippisi oraz 
niespotykana przedtem w teatrze tematyka: ra-
sizm, narkotyki, homoseksualizm, wolna miłość - 
o wszystkim tym mówił, krzyczał i śpiewał dłu-
gowłosy zespół, jakby mimochodem opowiadając 
historię Claude’a, rozerwanego między chęcią 
walki z establishmentem a pragnieniem wypełnie-
nia narzuconego przez społeczeństwo obowiązku. 
Hair działa jednak na widzów nie tylko siłą prze-
kazu, ale i rewelacyjną muzyką, na którą składają

się takie przeboje, jak: Aquarius, Manchester, 
England czy finałowe Let the Sunshine In.    

    W Gliwickim Teatrze Muzycznym Hair wyre-
żyserował Wojciech Kościelniak, czołowy polski 
reżyser musicalowy. W spektaklu występują mło-
dzi aktorzy wyłonieni w castingu, którym towa-
rzyszy Nick Sinckler, piosenkarz, popularny 
m.in. dzięki udziałowi w programie „Fabryka 
gwiazd”, oraz Sara Chmiel, od 2011 roku woka-
listka zespołu Łzy.

.
.

Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na musical „Hair” odbędzie się 
19 marca br. o godz. 17.30.

Koszt wyjazdu: 39 zł - bilet normalny, 34 zł - bilet ulgowy (emeryci, renciści, 
uczniowie - za okazaniem legitymacji)

Zapisy do 10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, 
lub pod numerem telefonu 32 301 15 12.

/Tekst: Materiały prasowe GTM/ 

    19 lutego grupa chętnych udała się na zorga-
nizowaną przez GOK wycieczkę do Muzeum 
Śląskiego w Katowicach połączoną z wizytą 
w Bazylice w Panewnikach.

    Głównym celem wycieczki była wystawa pt. 
„Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków”. Każdy 
z uczestników otrzymał tuż przed wejściem 
„paszport pielgrzyma”- wzorowany na pa-
szporcie używanym na drodze wiodącej do san-
ktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela.

    Zwiedzający podobnie jak pielgrzymi zbierali 
w trakcie muzealnej podroży po sanktuariach 
pieczątki, symbolizujące poszczególne miejsca 
kultu. Były wśród nich Częstochowa, Góra św. 
Anny, Piekary Śląskie oraz Gidle, Bardo, Wam-
bierzyce, a także odwiedzane przez wiele poko-
leń Ślązaków: Jerozolima, Rzym, Lourdes.     
Miejsca do których od wieków udają się wierni 
w celach dziękczynnych, z prośbą o uzdrowienie 
czy pomoc zostały przybliżone na wszelkiego 
rodzaju dewocjonaliach, obrazach, zdjęciach 
i pamiątkach. Pielgrzymowanie było i nadal jest 
nie tylko przeżyciem religijnym, ale także sta-
nowi element poznawania innej kultury, po-

szerzania wiedzy o świecie. Także uczestnicy 
wycieczki mogli dowiedzieć się jakie są początki 
peregrynacji do poszczególnych miejsc kultu, 
jakie symbole im towarzyszą. 
    Oprócz„Szlaków pielgrzymkowych...” ucze-
stnicy obejrzeli również pozostałe wystawy 
w muzeum, m.in.: „Galerię Malarstwa Polskiego 
1800-1945”, a tam obrazy takich znanych 
twórców jak Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, 
Aleksandra Gierymskiego, Stanisława Wy-
spiańskiego, Jacka Malczewskiego.
Wśród „Malarstwa Polskiego po 1945” dużym 
zainteresowaniem zwiedzających cieszył się 
obraz „Motyw Polski. Wielka Emigracja” 
Jerzego Dudy Gracza!

    Warto podkreślić iż mimo nielicznej grupy 
dużą część chętnych na wyprawę do Muzeum 
Śląskiego z Gminnym Ośrodkiem Kultury sta-
nowiły dzieci. 

Zapraszamy na kolejne kulturalne wyjazdy!!

.

.

.

.

Kolejna wyprawa 
kulturalna z GOK-iem

/Mirosława Mirańska-Baraniuk/

Oglądają dobre filmy

    15 lutego GOK w Gierałtowicach zorgani-
zował wyjazd do kina Cinema City w Gliwicach 
z myślą o młodzieży lubiącej dobre kino.       

    Chętni obejrzeli nagrodzony czterema Oscarami 
dramat Toma Hoopera „Jak zostać królem”.      
Fabuła opowiada historię objęcia tronu przez 
Jerzego VI. Tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej Anglia znajduje się w trudnej sytuacji. Po 
śmierci Jerzego V tron przejmuje Edward VIII, 
który jednak z powodów osobistych (planuje ślub  

.
.

.

z rozwódką) abdykuje po niedługim czasie. Siłą 
rzeczy królem zostaje jego brat Albert, ten jednak 
ma olbrzymi problem z wysławianiem się, unie-
możliwiający wystąpienia publiczne. Pomocnym 
i jak się okazuje dozgonnym przyjacielem zostaje 
pewien australijski logopeda stosujący niekon-
wencjonalne metody terapii.                   
    Mądry, wzruszający film o przyjaźni, zaufaniu 
oraz o odwadze do stawiania czoła przeciw-
nościom. Pokazuje (także w dowcipny sposób), iż 
ludzie piastujący ważne stanowiska, decydujący 
o losach narodu mają również kompleksy.        

.

 .

Pokonanie ich, praca nad własnymi słabościami 
i przemiana stają się wzorem dla każdego z nas.
    Mamy nadzieję iż kolejne wyjazdy do kina 
spotkają się z coraz to większym zainteresowa-
niem ze strony ambitnej młodzieży naszej gminy.                   

Foto : „Materiały prasowe GTM / Tomasz Zakrzewski”HAIR - scena zbiorowa

Mirosława Mirańska-Baraniuk

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
ogłasza nabór na warsztaty teatralne „Grymas” 
dla dzieci w wieku od 8 -13 lat.
Spotkania odbywały się będą w piątki w godzi-
nach od 17.00 do 18.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gierałtowicach.

Warsztaty teatralne 
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Grupa z GOKu na scenie GTM

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
ogłasza nabór do Klubu „Bajtel” na zajęcia 
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat .                 .

    Spotkania odbywały się będą w poniedziałki 
w godzinach od 10.00 do 13.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.                  .
W programie przewidziano: 
- zajęcia i zabawy ruchowe
- zajęcia plastyczne
- zajęcia kulinarne
- czytanie bajek, oglądanie filmów
- zabawy tematyczne.
Zajęcia są bezpłatne!!
Zapisy w świetlicy Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gierałtowicach do 18.03.2011 r.

Klub dla maluchów

Szachowe Grand Prix 
Gminy Gierałtowice

            Regulamin Grand Prix Gminy Gierałtowice w szachach

www.gok.gieraltowice.pl

    Nie umiesz grać? Przyjdź na nasze zajęcia szachowe w Przyszowicach, w każdy poniedziałek 
o godz 17.00 w świetlicy „starej szkoły” na II piętrze.

    3 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach rozegrano pierwszy 
z cyklu comiesięcznych turniejów szachowych (7 rund - po 15 minut dla zawodnika na 
rozegranie partii) w ramach Szachowego Grand Prix Gminy Gierałtowice.

1. Celem imprezy jest integracja środowiska sza-
chistów z gminy Gierałtowice.
2. Miejsce rozgrywek: Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach ul. Korfantego 7.
3. System rozgrywek: cykl turniejów w szachach 
szybkich P-15 (7 rund). Planowane jest rozegra-
nie 8 turniejów w roku 2011.
4. Klasyfikacja: końcowa kolejność zostanie usta-
lona na podstawie sumy punktów zdobytych przez 
każdego z zawodników w 5 turniejach, w których 
dany zawodnik osiągnął najlepsze wyniki punkto-
we. W przypadku równej ilości punktów dwóch 
lub więcej zawodników o kolejności decyduje su-
ma punktów zdobytych w całym cyklu 8 turniejów.
5. Nagrody: przewidziane są nagrody pieniężne 

i rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników w kla-
sy  generalnej oraz dla najlepszych juniorów 
do lat 10 i do lat 14. Wysokość nagród organizator 
poda po 2 turnieju.
6. Wpisowe do całego cyklu turniejów wynosi: dla 
seniorów 15 złotych, dla juniorów 10 złotych. 
Wpisowe obowiązuje zawodników, biorących 
udział w przynajmniej dwóch turniejach cyklu 
Grand Prix. Udział w pierwszym turnieju jest bez-
płatny. Całość wpisowego zostanie przeznaczona 
na nagrody.
7. Przewidywane terminy następnych turniejów: 
7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 1 września, 
6 października,  3 listopada, 1 grudnia.

fikacji

     Świetlica środowiskowa w Gierałtowicach 
mieści się przy ulicy Korfantego 7 w odnowio-
nym i wyremontowanym budynku dawnego 
przedszkola. Świetlica wyposażona jest w sta-
nowiska komputerowe z dostępem do inter-
netu. Dostępny jest również stół bilardowy, stół 
do gry w piłkarzyki  i inny sprzęt sportowy.
    Obecność w świetlicy jest dobrowolna. Nie 
istnieje żadna z góry zorganizowana grupa dzieci 
czy młodzieży. W świetlicy istnieje jednak podział 
uczestników zajęć na grupy wiekowe. Prowadzi 
się też rejestr dzieci uczestniczących w danym 
dniu w zajęciach świetlicowych (dla oszacowania  
frekwencji). 
    W czasie roku szkolnego praca świetlicy skupia 
się głównie na pomocy w nauce. Każdy uczestnik 
zajęć świetlicowych może liczyć na pomoc w od-
rabianiu zajęć domowych, pomoc w przygoto-
wywaniu się do sprawdzianów oraz egzaminów. 
Na co dzień dzieci i młodzież mają okazję ucze-
stniczyć w zorganizowanych grach i zabawach 
świetlicowych, rożnego rodzaju konkursach i tur-
niejach oraz zajęciach kulinarnych czy pla-
stycznych. W świetlicy organizowane są także 
imprezy okolicznościowe:dzień chłopca, Andrzej-

-ki, Mikołaj, wieczór wigilijny, bal karnawałowy, 
kulig, dzień kobiet, dzień wiosny, dyskoteki.
    W czasie wakacji letnich i zimowych praca 
świetlicy skupia się na organizowaniu czasu wol-
nego dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju 
gry i zabawy świetlicowe, międzyświetlicowe tur-
nieje sportowe, zajęcia kulinarne i plasty-czne, 
seanse filmowe, wycieczki autokarowe w ciekawe 
miejsca naszego kraju, wycieczki rowerowe, og-
niska, dyskoteki,wyjazdy na basen czy lodowisko, 
wyjścia do kina. W świetlicy przez cały rok prowa-
dzi się zajęcia pedagogiczne w zakresie: wdra-
żania do poprawnego funkcjonowania w grupie, 
przestrzegania zasad panujących w grupie, kształ-
towania właściwych postaw społecznych, kształ-
towania umiejętności prawidłowego wyrażania 
uczuć i emocji oraz wdrażania do poszanowania 
godności osobistej i mienia publicznego.
    Podsumowując: realizowane w świetlicy zaję-
cia pomagają dzieciom i młodzieży w odnale-
zieniu się w pełnionych rolach społecznych, uczą 
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, od-
najdywania sukcesywnych alternatyw rozwią-
zywania problemów. W pracy wychowawczej 
świetlicy kładzie się główny nacisk na nauczenie

dzieci i młodzieży otwartej i szczerej rozmowy 
oraz internalizacji ogólnoludzkich norm i war-
tości. Dzięki realizowanym celom i założeniom 
świetlica przygotowuje dzieci do życia w grupie 
społecznej.

Zapraszamy:
poniedziałki: 13.00 - 19.00
wtorki: 13.00 - 18.00, siłownia 17.00 - 20.00
środy: 13.00 - 20.00, aerobic 18.30 - 19.30
czwartki: 13.00 - 18.00, siłownia 17.00 - 20.00
piątki: 13.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 13.00
Zajęcia płatne: wtorki: „Podróże po Europie” 
od 17.00 do18.30, środy: taniec 15.30 - 16.45
piątki: taniec 15.30 - 16.45.

Z serii : „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”
Świetlica Środowiskowa w Gierałtowicach 

T. Gajewski

    W turnieju wystartowało 14 zawodników z Gie-
rałtowic, Knurowa, Zabrza i Kędzierzyna-Koźla. 
Najmłodszy uczestnik miał 8 lat, najstarszy 71. 
Zróżnicowany był również poziom sportowy - teo-
retycznie najsilniejszy zawodnik posiadał I kate-
gorię szachową. Grali również zawodnicy bez ka-
tegorii.
    Liczyliśmy na dobry występ najlepszego obec-
nie szachisty gminy - 12 letniego Jakuba Wiaterka 
z Gierałtowic. Kuba nie zawiódł, plasując się osta-
tecznie na dobrym 3 miejscu. Spośród pozostałych 
graczy gminy 11. był Bolesław Pawlas (3 pkt.), 
13. Michał Szendzielorz, 14. Karol Kluczniok.

  W turnieju zwyciężył Antoni Prokopczuk 
z Kędzierzyna-Koźla 6,5 pkt., Przed Edwardem 
Pawłowskim z Zabrza 5,5 pkt. i Jakubem Wia-
terkiem z Gierałtowic 5 pkt.

Termin rozegrania kolejnego turnieju przewidziano na 7 kwietnia br.
Zapraszamy: dzieci, młodzież i dorosłych. Początkujących i zaawansowanych.

Koncert karnawałowy

   27 lutego w auli Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gierałtowicach młodzi adepci 
muzyki z Muzycznego Studia Gama wystąpili 
w Koncercie Karnawałowym. 
    Swoje umiejętności zaprezentowały zarówno 
dzieci, które dopiero stawiają swoje pierwsze 
muzyczne kroki jak i uczniowie zaawansowani 
w grze na instrumentach (głównie pianiści).
Publiczność miała więc okazję wysłuchać 
utworów prostych i łatwych granych z wdzię-
kiem przez kilkuletnie maluchy jak i dzieł trud-
nych m.in. F. Chopina w wykonaniu czołowych 
pianistów studia: Tomasza Marcola, Marty Ro-
żek, Barbary Koźluk, Piotra Smolnika i Sylwii 
Szulc.  



7

informator

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 
Do 15 marca 2011 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 45 „WIEŚCI” otrzymują: Barbara Matysik
Nagrody 

można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, przy
ul. Korfantego 7, od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00 - 15.00.                                                                                                 

z Gieratowic, Stefan Kubicki z Przyszowic, Micha Kciuk z Przyszowic. 

.
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utworzą rozwiązanie 
krzyżówki - łacińską sentencję.

    26 lutego br., jak co roku zostały zorganizowane w Paniów-
kach Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wzięło 
udział 7 drużyn MDP z całego powiatu gliwickiego, w tym 
2 dziewczęce i 5 chłopięcych. Naszą gminę reprezentowali 
wyłącznie adepci sztuki strażackiej z OSP Paniówki, wysta-
wiając drużynę chłopców i dziewcząt. Zawody odbyły się 
w trzech konkurencjach: bojówka, sztafeta oraz stanowisko 
węzłów i sprzętu pożarowego, nad całością czuwali wytypo-
wani przez Komendanta Powiatowego przedstawiciele PSP 
Gliwice oraz strażacy z OSP Paniówki.                                 
Zawodników dopingowali m.in.: prezes Zarządu Powia-
towego Związku OSP RP Andrzej Frejno oraz wójt gminy 
Joachim Bargiel.

.

Wyniki grupy dziewcząt:
1. OSP Świbie
2. OSP Paniówki

Wyniki grupy chłopców:
1. OSP Toszek
2. OSP Świbie 
3. OSP Paniówki

M.K.

    18 lutego w Przedszkolu w Paniówkach spełniło się 
wielkie marzenie nie tylko Kopciuszka. Wszystkie królew-
ny, rycerze, zwierzątka i postaci z bajek z niecierpliwością 
oczekiwały na ten jeden, jedyny dzień w roku, dzień 
wielkiego balu. Tym razem bal odbył się pod hasłem 
„Wielki Bal Księżniczek”.                           
    Przygotowania rozpoczęły się od samego rana. Maski, 
różdżki, suknie, peruki, makijaże, wszystko dopięte na ostatni 
guzik. Krzątając się po salach przedszkolnych wszyscy po-
dziwiali kostiumy. Aż wreszcie bal się rozpoczął!!! Po uro-
czystym powitaniu rozpoczęły się tańce, zabawy i konkursy. 
Wszyscy przybyli goście, mali i duzi doskonale się bawili. Po 
zabawach tanecznych nadszedł czas na małe co nieco przygo-
towane przez Radę Rodziców, a po nim czas na poprawienie 
fryzur i kostiumów, gdyż na balu pojawił się tajemniczy pan 
z białym parasolem i lampą, zwany fotografem. Pomimo 
zmęczenia i dużej dawki emocji, dzieci oczekiwały na jeszcze 
jedną niespodziankę, która miała niebawem pojawić się na 
balu. Nikt nie chciał zdradzić, cóż to będzie, wiec tym 
większe było zainteresowanie i ciekawość przedszkolaków. 
    By rozbawić małych widzów na bal przybyli młodzi artyści 
ze Szkoły Podstawowej w Paniówkach i zaprezentowali

.

spektakl w języku angielskim „Three Littre Pigs” wyre-
żyserowany przez Marzenę Wyrobek i Agnieszkę Serwatkę. 
Uczniowie klas piątych i szóstych swoją znakomitą grę 
aktorską, przeplataną piosenkami w wykonaniu chórku, po 
raz pierwszy zaprezentowali na Międzyszkolnym Przeglą-
dzie Form Teatralnych w Chudowie. Tym razem, zaprosili do 
wspólnej zabawy przedszkolaki, które z wielkim entuzja-
zmem pomagały świnkom rozprawić się z wielkim, złym 
wilkiem. Najbardziej spodobała się piosenka, która była 
śpiewana przez dzieci jeszcze przez kilka dni.                                          
Mamy nadzieję, że wspólne popisy młodych artystów dadzą 
początek trwałej współpracy.                            

 

.

 .
Ewa Zdzieblik-Kowol, Marzena Wyrobek, Agnieszka Serwatka



    Rosnące zainteresowanie oraz chęć propa-
gowania boksu amatorskiego - olimpijskiej 
dyscypliny sportowej, w historii której biało-
czerwoni odnieśli wiele wspaniałych sukce-
sów, sprawiły, że w gminie Gierałtowice roz-
począł działalność klub bokserski.            

    Zawodnicy Gardy Gierałtowice będą mieli oka-
zję brać udział w turniejach i imprezach bokser-
skich. System treningowy w naszym klubie stawia 
przede wszystkim na wyszkolenie techniczne, 
które będzie podstawą do rozwinięcia pozostałych 
ważnych cech motorycznych pięściarzy.                            
   Prowadzimy treningi dla różnych grup wieko-
wych, dzięki czemu na zajęcia mogą przychodzić 
osoby pragnące poprawić swoją formę fizyczną, 
jak również ci, którzy chcą spróbować swoich sił 
na ringach amatorskich i zawodowych.                                   
   Chcemy kształtować wśród młodych ludzi po-
zytywne postawy ucząc m.in. szacunku do drugie-
go człowieka. - W boksie najważniejsza jest głowa 
- bo trzeba pomyśleć, potem nogi - bo trzeba dojść 
do przeciwnika, a dopiero na końcu jest ręka i siła 
ciosu - Feliks Stamm.                            
    Do sekcji bokserskiej Garda Gierałtowice może 
należeć każdy, jednak musi spełnić kilka warun-
ków. Chętni, by rozpocząć treningi muszą przed-
stawić zaświadczenie lekarskie, a osoby niepełno-
letnie pisemną zgodę rodziców na udział w tego 
typu zajęciach.                             
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 marca 
2011 r. o godz. 16.00 w sali LKS 35 Gierałtowice, 
przy ul. Stachury 1.
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Sekcja Bokserska Garda Gierałtowice
zaprasza chłopców i dziewczęta z całej gminy 

na treningi w sali LKS 35 Gierałtowice, 
przy ul. Stachury 1.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: 
w poniedziałki, środy i piątki 

o godz. 17.00.
A. Firlit/ R.Steinke

    Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów mate-
matyczno - przyrodniczych, warsztaty psycho-
logiczno - pedagogiczne, ciekawe wycieczki - 
to tylko niektóre elementy projektu, w którym 
od 1 lutego 2011 r. uczestniczą uczniowie Gim-
nazjum nr 2 w Paniówkach. Wszystko to dzięki 
pozyskaniu środków z Unii Europejskiej przez 
dyrektora szkoły, w wysokości ponad 137 tys. zł.

- Skuteczne ubieganie się o unijne pieniądze nie 
jest prostym zadaniem, ale nasz przykład pokazuje, 
że nie jest to niemożliwe. Nad projektem praco-
wałam jeszcze, kiedy byłam dyrektorem gimna-
zjum. Obserwując jak z roku na rok obniża się 
poziom umiejętności kluczowych uczniów, 
szczególnie w zakresie przedmiotów matema-
tycznych,  rozpoczęłam  szukać innowacyjnych 
rozwiązań wspomagających proces dydaktyczny. 
Napisanie wniosku  to duże i czasochłonne wyzwa-
nie, w którym pomógł mi jeden z absolwentów gim-
nazjum - mówi Małgorzata Wiśniewska, obecnie 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pa-
niówkach.                   
    Projekt  pt.: „Sukces jest dla każdego” realizo-
wany jest w ramach Poddziałania 9.1.2 PO Kapitał 
Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa.             
Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie prze-
rosło najśmielsze oczekiwania, o czym świadczy 
ilość złożonych zgłoszeń przekraczająca ponad 
100% zadeklarowanych miejsc wolnych. Doce-
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lowo pomocą zostało objętych 26% uczniów gim-
nazjum, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 
zgodnie z przyjętymi kryteriami projektu.     
   Głównym celem projektu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych oraz przywrócenie wiary we własne 
możliwości. Pracując w czterech, dziesięciooso-
bowych grupach, uczniowie w komfortowy spo-
sób mogą współpracować oraz czerpać cenną wie-
dzę przekazywaną przez wykwalifikowaną kadrę 
wykładowców, którą stanowią pracownicy Gim-
nazjum nr 2 w Paniówkach. Zajęcia są realizowane 
w oparciu o innowacyjne i niekonwencjonalne me-
tody nauczania, wykorzystując między innymi 
multimedialne programy komputerowe.         
- Proponujemy dodatkowe lekcje z matematyki, 
fizyki, chemii, geografii czy biologii - mówi pani 
dyrektor - ale będą też takie, których nie ma 
w zwykłych planach lekcji, np. warsztaty psycho-
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logiczno-pedagogiczne z zakresu efektywnego 
uczenia się, adaptacji do otaczających realiów 
oraz poznawania własnych zainteresowań i predy-
spozycji zawodowych.  Przygotowujemy uczniów 
do lepszego startu na nowoczesnym rynku pracy, 
umożliwiając im dodatkowe lekcje z języka an-
gielskiego. Planujemy również wyjazdy edu-
kacyjne, które na naukę i proces uczenia pozwolą 
spojrzeć inaczej - budząc ciekawość świata i ab-
strakcyjne myślenie.-                  
    Uczniowie w ramach projektu zostali wyposa-
żeni w pakiet startowy, w skład którego wchodzą 
między innymi przybory szkolne, zeszyty oraz 
książki wykorzystywane podczas zajęć, które od-
bywających się dwa razy w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych. Ponieważ czas pobytu uczniów 
w szkole został znacznie wydłużony, beneficjenci 
projektu dodatkowo korzystają z ciepłego posiłku 
oferowanego przez zewnętrzny catering.           
    W ramach projektu zakupiono również sprzęt 
komputerowy, aparat cyfrowy, filmy dydaktyczne  
oraz obszerny pakiet oprogramowania multime-
dialnego, które w przyszłości będzie służyło całej 
społeczności szkolnej.                     
- Nasz projekt skupia się na lekcjach wyrównu-
jących szanse edukacyjne - mówi Małgorzata 
Wiśniewska - jestem przekonana, że uczniowie 
w pełni skorzystają z tej oferty szkoły, a miarą ich  
sukcesu będzie egzamin gimnazjalny, na którym 
osiągną wynik na miarę swoich możliwości.-     
    Napisanie wniosku, a później jego realizacja, to 
nie lada wyczyn. Pełni uznania życzymy sukce-
sów, jednocześnie wierząc, że to dopiero początek 
podobnych praktyk w naszej szkole i już nieba-
wem będziemy się ubiegać o kolejne fundusze, 
tym razem na zajęcia rozwijające zdolności i ta-
lenty młodzieży.                           
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Łukasz Nowak

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach


