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    Ile pieniędzy wpłynie do gminnej kasy? Na co zostaną 
wydane? Te istotne informacje zawiera uchwała Rady Gminy 
Gierałtowice, dotycząca budżetu na rok 2012, podjęta 20 gru-
dnia 2011 r. w trakcie obrad  XV sesji RG. 
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budżetu gminy Gierałtowice w roku 2012.
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    Skarbnik gminy Michał Kafanke przedsta-
wił założenia budżetu gminy na rok 2012. 
Zaplanowane dochody wyniosą prawie 38 mln 
zł. Wydatki będą nieco ponad pół miliona 
większe. Planowany deficyt - 539 962 zł 
pokryty zostanie nadwyżkami budżetu gminy 
z lat ubiegłych.  

    Głównymi źródłami dochodów gminy są: 
podatki gminne - 5,9 mln zł (z tego podatek od 
nieruchomości: 4,7 mln zł), opłaty - 4,8 mln zł 
(z tego opłata eksploatacyjna: 4,5 mln zł), 
udziały w podatkach budżetu państwa 
(podatek dochodowy od osób fizycznych 

i prawnych) przyniesie około 9,9 mln zł, 
a subwencja oświatowa zasili gminny budżet 
kwotą 10,2 mln zł.    
 
    Po stronie wydatków gminy największe 
pozycje stanowią: oświata i wychowanie - 15,8 
mln zł, administracja publiczna - 6,7 mln zł, 
transport - 2,4 mln zł, pomoc społeczna - 2,1 
mln zł, kultura i sport 3,5 mln zł, gospodarka 
komunalna - 2,1 mln zł. 

Pomaganie jest zaraźliwe:
20 Finał WOŚP, „Windą do nieba”...
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Druk: CUD-DRUK 

NEXTER stawia fundamenty

    23 stycznia w budynku gminnego magistratu 
odbyło się spotkanie kolędowo-noworoczne 
wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy z pra-
cownikami Urzędu Gminy Gierałtowice. Roz-
poczęły je wspólnie odśpiewana kolęda oraz  
modlitwa, którą z zebranymi odmówił proboszcz 
Gierałtowic ks. Marian Kasperczyk.
    Tradycyjna kolęda była okazją do integracji 
środowiska urzędników, a także do składania 
życzeń na dopiero co rozpoczęty nowy rok.
 - Życzę Wam wytrwałości w służbie na rzecz 
wszystkich mieszkańców gminy - m.in. tymi sło-
wami zwrócił się do urzędników ks. proboszcz 
Kasperczyk. Z kolei wójt Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk życzyli 
pracownikom UG wielu sukcesów w życiu oso-
bistym i zawodowym. Obydwaj skorzystali 
z okazji i podkreślili również coraz lepszą współ-
pracę na linii Urząd Gminy - Rada Gminy. 
    Oficjalną część spotkania zakończyły staty-
styki demograficzne gminy Gierałtowice, które 
przybliżył zebranym wójt Joachim Bargiel. Ma-      
       

teriały te jak zwykle przygotował Urząd Stanu 
Cywilnego pod kierownictwem Mirosława 
Marcola. 
    Spotkanie upłynęło w ciepłej atmosferze. 
Wzięli w nim udział niemal wszyscy pracownicy 
urzędu, łącznie z wicewójtem Januszem Ko-
rusem, skarbnikiem Michałem Kafanke, kie-
rownikami poszczególnych referatów, a także 
emerytowanymi pracownikami UG.         

Dane demograficzne z 31 grudnia 2011 r.

J.M.

    Gminie Gierałtowice przybyło w minionym roku 110 mieszkańców. Obecnie 
zamieszkują ją 10 892 osoby zameldowane na pobyt stały. To ponad 1% więcej niż 
w roku 2010. Wzrost populacji nie wynika jednak z przyrostu naturalnego, choć ten 
był dodatni (+1), lecz ze stale rosnącego na naszych terenach osadnictwa. 

   Szczegółowe informacje na temat liczby mie-
szkańców, ilości urodzeń, zgonów, zawartych 
małżeństw opracował Urząd Stanu Cywilnego 
w Gierałtowicach. Publikujemy je poniżej.

Gmina 
Gierałtowice
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Ilość kobiet i mężczyzn zamieszkujących 
sołectwa gminy Gierałtowice

Rok 2011 - urodzenia w poszczególnych 
sołectwach

Komunikat 
dla rolników!!! 
    Wójt gminy Gierałtowice na podstawie 
ogłoszenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
informuje iż, każdy rolnik posiadające grunty 
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego po-
łożonego na terenie gminy Gierałtowice, który 
chce w 2012 roku odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do pro-
dukcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
   
    Limit zwrotu podatku od paliwa w roku 
2012 wynosić będzie: 81,70 zł za 1 ha użyt-
ków rolnych.  
    W terminie od 1 lutego do 29 lutego 2012 
roku należy złożyć odpowiedni wniosek do 
wójta, wraz z fakturami VAT  (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sty-
cznia 2012 r.
    W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 
2012 roku należy złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, wraz z fakturami VAT  (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 
2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2012 r.
    Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie.
1-31 października 2012 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie.
Pieniądze zostaną przelane na rachunek ban-
kowy podany we wniosku lub wypłacone zo-
staną gotówką w kasie Orzesko-Knurowskiego 
Banku Spółdzielczego - Ekspozytura w Gierał-
towicach, ul. Ks. Roboty 48 (budynek Urzędu 
Gminy Gierałtowice).
    Druki wniosków dostępne są  na stronie 
internetowej: www.bip.gieraltowice.pl w za-
kładce Referat Podatków i Opłat Lokalnych - 
Zwrot akcyzy. Wnioski w wersji papierowej 
można pobrać w Referacie Podatków 
Lokalnych i Opłat Lokalnych, w pokoju 104 
w UG Gierałtowice. 

. 

    20 stycznia w sołectwie Gierałtowice 
odbyło się zebranie wiejskie, które popro-
wadziła sołtys Gerda Czapelka. 
   

    Omawiano tematy związane ze szkodami 
górniczymi, bezpieczeństwem publicznym, ka-
nalizacją sanitarną i inwestycjami. 
    W zebraniu uczestniczyli m.in.: wójt 
Joachim Bargiel, wicewójt Janusz Korus,  
komendant Komisariatu Policji w Knurowie 
nadkomisarz Maciej Kawa, przedstawiciele 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. z siedzibą w Przyszowicach  oraz kopalń: 
KWK Sośnica-Makoszowy i KWK Knurów-
Szczygłowice.

. 
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Urodzenia i zgony - dane Biura Ewidencji Ludności
Małżeństwa - dane USC

GierałtowiceRok Chudów Paniówki Przyszowice Gmina
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Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały 
w gminie Gierałtowice, z podziałem 
na poszczególne sołectwa

Ferie zimowe z GOK-iem 

Godziny otwarcia świetlic w czasie ferii:
Świetlica w Gierałtowicach - od 9.00 do 15.00
Świetlica w Paniówkach - od 8.00 do 15.00
Świetlica w Przyszowicach - od 9.00 do 15.00
Świetlica w Chudowie - od 9.00 do 15.00.

    Świetlice Gminnego Ośrodka 
Kultury na okres ferii zimowych 
przygotowały dla dzieci i młodzieży 
wiele propozycji twórczego spędze-
nia czasu. Zajęcia plastyczne, rucho-
we, konkursy, quizy, wycieczki - to 
tylko niektóre z nich. Szczegóły na: 
www.gok.gieraltowice.pl 
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    25 stycznia w Urzędzie Gminy Gierał-
towice odbyło się spotkanie włodarzy gminy 
z najważniejszymi przedstawicielami Kom-
panii Węglowej S.A. i KWK Sośnica-Mako-
szowy.
   Głównym tematem rozmów było omówienie 
niezrealizowanych przez KWK Sośnica-
Makoszowy inwestycji koniecznych do likwi-
dacji zagrożenia powodziowego, zwłaszcza na 
terenie sołectw Przyszowice, Paniówki i Gie-
rałtowice, spowodowanego eksploatacją złóż 
węgla. Gmina musi być bezpieczna! To priorytet 
władz gminy. O jej bezpieczeństwo zabiegali: 
wójt Joachim Bargiel, przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk i przewodniczący Komisji 
Górnictwa RG Eugeniusz Kurpas. Stronę 
górniczą reprezentowali m.in.: prezes zarządu 
Kompanii Węglowej Joanna Strzelec-
Łobodzińska, wiceprezes Marek Uszko, Jan 
Rzymełka oraz Cezary Fojcik - odpowiedzialny 
za odszkodowania górnicze. Z KWK Sośnica-
Makoszowy w rozmowach uczestniczyli: dy-
rektor naczelny kopalni Grzegorz Mendakie-
wicz, dyrektor ds. produkcji Krzysztof Kieł-
biowski oraz  kierownik Działu TMG Stanisław  
Szymocha.

W trakcie spotkania omawiano również pro-
blematykę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.

 

    

    XV sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła się 
20 grudnia w budynku ZSP w Przyszowicach. 
Obradom przewodniczył Marek Błaszczyk - 
przewodniczący RG.
    Kluczowym punktem obrad było rozpatrzenie 
i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 
rok 2012. 
   Założenia projektu budżetu przedstawił skarbnik 
gminy Michał Kafanke. Poinformował  również 
o pozytywnej opinii na temat projektu uchwały 
budżetowej, wydanej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Katowicach.
Pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały także 
komisje stałe Rady Gminy Gierałtowice, w tym 
Komisja Budżetu i Planowania.
  Przed głosowaniem o projekcie uchwały wypo-
wiedział się wójt Joachim Bargiel, który po 
omówieniu poszczególnych pozycji planowa-
nego budżetu powiedział: - dzięki działaniom 
zmierzającym do zwiększenia dochodów własnych 
gmina może utrzymać stały poziom wydatków, 
zwiększyć wydatki bieżące i inwestycyjne. -
    Głosowanie pokazało, że radni podjęli uchwałę 
budżetową jednomyślnie.  
    Rada jednomyślnie podjęła również uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028.
    W trakcie obrad rozpatrzono i podjęto kolej-
nych sześć uchwał, m.in. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z gminą Knu-

zgody na zawarcie porozumienia z gminą Knu-
rów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych i ich rodzin z terenu gminy 
Gierałtowice. 

    Pierwsza w nowym roku, a XVI w kadencji sesja 
Rady Gminy Gierałtowice odbyła się 26 stycznia 
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach. Obradom przewodniczył 
Marek Błaszczyk - przewodniczący RG.
  W trakcie sesji ślubowanie złożył Józef 
Buchczyk - nowy radny Rady Gminy Gierałto-
wice, wybrany w wyborach uzupełniających, 
przeprowadzonych 11 grudnia 2011 r. (Radny 
Buchczyk uzupełnił skład Rady po rezygnacji 
z mandatu przez radną Urszulę Cieślik, 
w związku z objęciem kierowniczego stanowiska 
w gminnej oświacie. - red.) 
    Na sesji rozpatrzono i podjęto 5 uchwał. 
Pierwsza dotyczyła korekt uchwały budżetowej, 
podjętej na XV sesji RG. Pozostałe uchwały 
podjęto w następujących sprawach: A) Przeka-
zania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach skargi Jacka Pańczyka -  prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Gliwicach-Zachód. B) 
Zmian w składzie komisji  Rady Gminy Gierał-
towice. C) Przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2012. D) Przyjęcia Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.  

Sesja budżetowa

XVI sesja RG Gierałtowice

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

    20 stycznia w gliwickim Ratuszu grupa sa-
morządowców naszego regionu i śląskich 
parlamentarzystów zaprotestowała, prze-
ciwko próbom wprowadzenia opłat za prze-
jazd gliwicką częścią autostrady A4 i A1.
    Przypomniano, że jeszcze rok temu rząd 
obiecywał: pomiędzy węzłami Murckowska 
i Kleszczów przejazd bez opłat. Podobną dekla-
rację, 7 października w Katowicach, składał 
Ślązakom premier Donald Tusk. Czy była to 
tylko wyborcza kiełbasa? 
    Póki co, rząd na ten temat milczy, a w ciszy 
przy autostradzie wyrastają bramki do pobie-
rania pieniędzy. 
    Spotkanie w Gliwicach odbyło się z inicja-
tywy prezydenta miasta Zygmunta Frankie-
wicza. Miało na celu przypomnienie rządzą-
cym, aby wywiązywali się ze swoich obietnic 
i zapewnień oraz równo traktowali wszystkie 
regiony w kraju - Wrocław będzie miał bez-
płatny odcinek autostrady. Wzięli w nim udział 
prezydenci: Gliwic - Zygmunt Frankiewicz, 
Knurowa - Adam Rams, burmistrzowie: 
Sośnicowic - Marcin Strączek, Pyskowic - 
Wacław Kęska  oraz wójtowie gmin: 
Gierałtowice - Joachim Bargiel i Pilchowic - 
Joanna Kołoczek-Wybierek. Obecni byli 
również posłowie: Jan Kazimierczak i Borys 
Budka z PO, Jerzy Polaczek z PiS, wiceminister 
finansów Mirosław Sekuła, wicewojewoda 
śląski Piotr Spyra. Minister edukacji Krystyna 
Szumilas reprezentowana była przez szefową 
gabinetu.

za przejazd A4 i A1

    Katastrofa budowlana w bytomskiej dzielnicy Karb spowodowana 
eksploatacją węgla sprawiła, że o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą dzia-
łalność kopalń, znowu zaczęto mówić głośno.
    Ważne pytania o przyszłość i bezpieczeństwo 
górniczych gmin postawili uczestnicy konferencji 
„Factum est factum”, która odbyła się 16 stycznia 
w Bytomiu z inicjatywy prezydenta miasta Piotra 
Koja i Krajowego Stowarzyszenia  Poszkodo-
wanych Działalnością Geologiczno-Górniczą. 
Co zrobić, aby nie było więcej powtórki z Karbia? 
Węgiel - dobrodziejstwo czy fatum górniczych 
gmin? Zrównoważony rozwój czy gospodarcze 
spustoszenie? 
   W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
polskich i niemieckich środowisk naukowych oraz 
parlamentarzyści: posłanka Danuta Pietra-
szewska, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-
Pozdziej i senator Kazimierz Kutz. W gronie 
samorządowców ze Śląska i Małopolski obecny 
był wójt gminy Gierałtowice dr Joachim Bargiel. 
Stronę rządową reprezentował wiceminister 
gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.
    Położony na węglu Bytom jest jaskrawym przy-
kładem tego, jakie są skutki społeczne najtańszych 
metod wydobywania czarnego złota. Miasto osia-
dło średnio od sześciu do ośmiu metrów, budynki 
pękają, a w dzielnicy Karb walą się. Z Karbia już 
wyeksmitowano 464 osoby, a do rozbiórki jest 
kilkadziesiąt domów. Mieszkańcy nie wiedzą jaka 
czeka ich przyszłość, a miasto nie ma wystarcza-
jących pieniędzy, aby wszystkim poszkodowanym 
zapewnić godziwe warunki do życia. 
    Poruszony tym, co stało się w Karbiu, senator 
Kutz powiedział w trakcie konferencji: - Jesteśmy 
w miejscu zbrodni przemysłowej! Gdybyśmy żyli 
w państwie prawa, to na drugi dzień po katastrofie

 w Karbiu zjawiłby się tam prokurator z urzędu!
    Posłanka Danuta Pietraszewska podkreśliła 
słabość prawa, która daje samorządom jedynie 
możliwość opiniowania planów wydobycia węgla 
pod ich terenem. Wielu uczestników konferencji 
podkreślało niezrozumiałą w obowiązującym pra-
wie asymetrię na korzyść wyrządzającego szkodę, 
a nie poszkodowanego. 
    Profesor Anton Sroka z Uniwersytetu Techni-
cznego i Akademii Górniczej w niemieckim Frei-
bergu i Instytutu Mechaniki Górotworu PAN 
porównał obowiązujące prawo w Polsce i Niem-
czech. Podkreślił, że Niemcy stawiają na profila-
ktykę. Przedsiębiorca górniczy ma tam obowiązek 
doprowadzić uszkodzony w wyniku eksploatacji 
budynek do stanu pierwotnego, a gdy straci on na 
wartości, właścicielowi wypłacane jest odszkodo-
wanie o faktycznej wartości sprzed rozpoczęcia 
eksploatacji.
    O ekologicznych technikach górniczych stoso-
wanych na świecie w terenach zurbanizowanych 
mówił m.in. profesor Jan Palarski z Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Podkreślił, że stosowanie 
niewłaściwych technik wydobycia prowadzi do 
nieodwracalnych zmian. Profesor stwierdził, że 
jednym ze sposobów, który minimalizuje szkody 
jest wydobycie tzw. metodą podsadzkową. Metr 
sześcienny podsadzki kosztuje około 8-10 do-
larów. 
    W trakcie trwania konferencji przed budynkiem 
UM w Bytomiu zebrała się około stuosobowa 
pikieta. Uczestniczyli w niej głównie przedstawi-
ciele górniczych związków zawodowych, którzy

starali się przekonać, że na stan budynków wpły-
wa nie tylko eksploatacja węgla.    
Obecny na konferencji minister Tomczykiewicz 
mówił: - Stoimy obecnie po dwóch stronach 
barykady. Trzeba ją zburzyć i podjąć dialog.

Jerzy Miszczyk

J.M.

J.M.
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Jesień Chórów Gminnych
Chudów 2011 Foto: J.M.

   19 stycznia w Knurowie odbyła się VI 
Czerwonokrzyska Charytatywna Biesiada 
Śląska. Patronat honorowy nad imprezą 
objęli prezydent Knurowa Adam Rams 
i wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. 
    Gospodarzom - Zarządowi Rejonowemu PCK 
w Knurowie-  przyświecał szczytny cel - zebrać 
jak najwięcej pieniędzy z przeznaczeniem na 
kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin. 
Dzięki hojności darczyńców (m.in. Firmy: Stal-
konwent, Komart, Termowent Technology, 
Przeds. Transportowe Łubik, zegarmistrz Min-
kina, KWK Knurów-Szczygłowice i samo-
rządowców) udało się zebrać ponad 15 tys. zł.  
    Biesiada była również okazją do uhonoro-
wania osób, które przyczyniły się do sukcesu 
wielu akcji organizowanych przez PCK. 
Okolicznościowymi medalami nadanymi przez 
prezesa Śląskiego Zarządu PCK w Katowicach 
Adama Przywarę, nagrodzono m.in.: prezy-
denta Knurowa Adama Ramsa, starostę gli-
wickiego Michała Nieszporka i wójta gminy 
Gierałtowice Joachima Bargiela.          
Wyróżnionym gratulowali również: Klemens 
Bąk - prezes Zarządu Rejonu PCK w Knurowie 
i wiceprezes Krystyna Dziedzic. 

.

Biesiada charytatywna 

PCK
Z myślą o dzieciach 
z rodzin najuboższych.

w Przyszowicach

    Nie lada wyczynu dokonali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki 
w Przyszowicach - w ramach XII edycji ogól-
nopolskiej akcji „Góra Grosza” zebrali 
34 657 monet! o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20 
i 50 groszy. W sumie 764 zł 20 gr.
    To rekordowa ilość grosików i duży sukces 
całej szkolnej społeczności - mówi Joanna 
Duss, koordynatorka akcji w przyszowickim 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Zebrane pod-
czas akcji pieniądze przekazywane są corocznie 
na potrzeby rodzinnych domów dziecka. Od roku 
2004 nasza szkoła przekazała na „Górę Grosza” 
3 448 zł 32 grosze w 142 384 monetach.         
Cieszymy się, że możemy mieć swój udział 
w budowaniu radości innych dzieci.    

 . 

J.M.

„Jeden grosz znaczy niewiele,
ale góra grosza jest największa 
na świecie”.

Foto: Joanna Duss

Źródło: J. Duss, opr. J.M.

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 
podsumował grudniową akcję charytatywną 
„Windą do nieba”, której celem była zbiórka 
pieniędzy na inwestycje służące zmniejszeniu 
barier architektonicznych dla uczniów niepeł-
nosprawnych. Problem ten rozwiąże zainstalo-
wanie windy i wybudowanie łącznika pomię-
dzy szkolnymi blokami C i D.
    Przy dużej ofiarności sponsorów, rodziców,  
dzieci, młodzieży, absolwentów, nauczycieli i pra-
cowników całego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Paniówkach udało się zebrać prawie 
40 000 złotych. Pieniądze te pochodzą m.in. z li-
cytacji przekazanych na rzecz akcji przedmiotów. 
Największą atrakcją okazał się obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem namalowany przez Anto-
niego Cygana (autora  m.in. Drogi Krzyżowej 
w Bazylice NMP w Licheniu), który został wylicy-
towany przez Marka Błaszczyka za 20 tysięcy 
złotych.
    Działania wspierające  dzieci niepełnosprawne,  
rozpoczęte podczas akcji trwają nadal i przynoszą 
zaskakujące rezultaty. Do szkoły zgłosiły się oso-
by, które podjęły się przygotowania etapu pro-
jektowego zadania „Budowa łącznika między 
blokami C i D w naszej szkole”.                    .

.

.

 

 

    Największym zaskoczeniem dla całej społe-
czności szkolnej był dzień 22 grudnia 2011 r., 
kiedy to spełniły się marzenia 18 dzieci niepełno-
sprawnych ruchowo oraz niesłyszących, uczących 
się w naszym zespole. Pan Marek Błaszczyk wraz 
z żona Jolantą ofiarowali pod choinkę właśnie 
tym dzieciom, laptopy. Był to wyjątkowy gest, 
który w realny sposób urzeczywistnił słowa Jana 
Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli 
z innymi”.                                
    Za okazane serce, zrozumienie oraz pomoc 
Państwu Jolancie i Markowi Błaszczykom oraz 
wszystkim sponsorom i rodzicom składamy, 
szczere i gorące podziękowania.              

Pomaganie jest zaraźliwe
    Mnogość akcji charytatywnych, w które zaangażowali się mieszkańcy gminy, 
nasuwa przypuszczenie, że być może pomaganie jest zaraźliwe. Pozytywnie dzia-
łający wirus opanował niemal wszystkie sołectwa. W imprezach, którym 
przyświecał szczytny cel - „Pomagać potrzebującym”, udział wzięli zarówno 
najmłodsi, zbierając drobne monety na „Górę Grosza”, młodzież kwestująca na 
kolejny Finał WOŚP, jak i dorośli mieszkańcy organizując i hojnie wspierając 
imprezy dobroczynne.   

    8 stycznia br. ośmiu wolontariuszy z Gim-
nazjum w Gierałtowicach uczestniczyło w finale 
WOŚP. Młodzież kwestowała zbierając ofiary na 
zakup sprzętu dla ratowania życia noworodków 
i dzieci oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych z cukrzycą. 
    Pomimo zimnej, wietrznej pogody, chęć po-
magania rozgrzewała wolontariuszy przez cały 
dzień. Dzięki hojności mieszkańców udało się 
zebrać kwotę 4716,53 zł ! - to  imponujący wynik 
dla naszego debiutującego w tym roku sztabu.                     
 

    Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę 
i okazane serce!                      

.

.

20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wolontariusze i opiekun szkolnego klubu wolontariatu
A. Bargiel-Firlit

M. Wiśniewska

20 Finał WOŚP w Gierałtowicach

Wolontariusze WOŚP z Gimnazjum w Gierałtowicach

Uczniowie ZSP w Paniówkach z prezentami pod choinkę

Warto pomagać!
Obfite plony akcji „Windą do nieba”
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Foto: T. Gajewski

    22 stycznia o godz. 16:00 w Kościele para-
fialnym pw. św. Jana Nepomucena w Przy-
szowicach odbył się koncert kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu Norberta Blachy (orga-
ny) oraz zespołu C.D.N. z Gliwic (śpiew).                  

    Publiczność mogła wysłuchać aranżacji zna-
nych kolęd, a także pastorałek. Była to pre-
zentacja twórczości Norberta Blachy - wykła-
dowcy na AM Muzycznej w Katowicach, kom-
pozytora oraz organisty parafii Wszystkich 
Świętych w Gliwicach. Koncert uświetnił 
śpiew trio wokalnego - Zespołu C.D.N., w skła-
dzie: Gabriela Blacha,  Anna Kaszowska, Bar-
tek Pieszka.

.

Informacja 
i foto:
Robert Nawrat

    Kolędowanie w Parku Joanny staje się 
tradycją. Już trzeci rok z rzędu mieszkańcy 
Paniówek spotkali się tam w święto Trzech 
Króli, aby przy pięknie oświetlonej choince 
wspólnie śpiewać kolędy. Świąteczny klimat 
spotkania podsycał blask zimnych ogni. 
    Dalsza część tej wyjątkowej imprezy odbyła 
się w Domu Katechetycznym, gdzie była oka-
zja do rozgrzania się ciepłymi napojami oraz do 
posmakowania ciasta z miejscowej piekarni. 
Tę część spotkania uświetnił koncert kolęd 
w wykonaniu oazowego zespołu CANTAVI, 
działającego przy parafii w Paniówkach. Kon-
cert przeplatany był wspólnym śpiewem 
wszystkich obecnych.
    Na pewno kolędowanie wpisze się w stały 
kalendarz imprez bożonarodzeniowych. Jest to 
doskonała okazja do pielęgnowania tradycji, 
a także do spotkań i integracji. 

Norbert Blacha

Zespół C.D.N.

Sołtys M.D.

    Okazale wypadł XX - Koncert 
Kolęd w Chudowie. 22 stycznia w miejscowym  
kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Aniołów wystąpiły m.in. wszystkie 
chóry z gminy Gierałtowice, a także dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Chudowie i Zespół 
Czwartkowy. 
    Koncert otworzył mały recital Alicji Śmietań-
skiej-Nowakowskiej (absolwentki Akademii 
Muzycznej w Katowicach), która z towarzy-
szeniem Orkiestry Młodzieżowej pod dyrekcją 
Mirosława Hajduka, zaśpiewała kilka znanych 
kolęd, m.in.: Gdy się Chrystus rodzi oraz Przy-
bieżeli do Betlejem. Występ nagrodzono długimi, 
ciepłymi brawami. Warto dodać, że towarzyszącą  
jej Orkiestrę utworzyło kilkunastu muzyków 
z Gliwic, Zabrza i Przyszowic, głównie uczniów 
szkół muzycznych.  
    Główną część koncertu wypełniły występy 
gminnych chórów: Cecylii z Paniówek pod dy-
rekcją Androniki Krawiec, Słowika z Przyszo-
wic prowadzonego przez Henryka Mandrysza, 
Skowronka z Gierałtowic pod batutą Beaty Sta-
    

Jubileuszowy wowy oraz Bel Canto z Chudowa pod kiero-
wnictwem Barbary Jałowieckiej-Cempury. 
Zespoły wykonały piętnaście kolęd. Znalazły się 
wśród nich utwory bardzo znane: Dzisiaj w Betle-
jem, Oj maluśki, Powitać Pana, jak i rzadziej 
wykonywane: Wigilia, Gore gwiazda. 
Piękne wykonanie publiczność nagrodziła serde-
cznymi brawami. Można się tylko domyślić, że za 
efektem końcowym stoją godziny ciężkiej pracy, 
jaką zespoły włożyły w przygotowanie utworów.    

      Ostatni blok XX Koncertu Kolęd wypełniły 
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chu-
dowie, które przygotowała i prowadziła Kry-
styna Dymarz oraz Zespołu Czwartkowego 
działającego przy parafii w Chudowie.  
    Wszystkim uczestnikom serdeczne podzię-
kowania składała Jadwiga Zaremba - prezes chó-
ru Bel Canto, głównego organizatora koncertu. 
Swoje zadowolenie i radość z udanego wieczoru 
z kolędami wyrazili również: proboszcz z Chu-
dowa ks. Dziekan Janusz Kwapiszewski i obecny 
na koncercie wójt gminy Joachim Bargiel. 
    Tekst i foto: J. Miszczyk

    Styczeń był dla chóru „Skowronek” z Gie-
rałtowic bardzo pracowity i obfitował w występy. 
Serię koncertów kolędowych rozpoczęliśmy 
występem w święto Trzech Króli w kościele para-
fialnym pw. św. Franciszka w Zabrzu. Zespół jak 
zwykle prowadziła dyrygent Beata Stawowy. 
Towarzyszył nam miejscowy Chór „Magnificat”, 
pod dyrekcja Barbary Ogórek.                   
    7 stycznia br. odbyło się walne zebranie chóru, 
na którym podsumowano miniony rok, przedsta-
wiono sprawozdania, plan pracy na rok bieżący 
oraz wybrano skład zarządu. Prezesem chóru 
ponownie został Tadeusz Czech, sekretarzem 
Elżbieta Bismor, skarbnikiem Alojzy Kuś. 
W trakcie zebrania członkom wręczono nowe 
legitymacje.  
    Zebranie było połączone z odwiedzinami 
duszpasterskimi i błogosławieństwem księdza 
proboszcza Mariana Kasperczyka. O zespole nie 
zapomniał wójt Joachim Bargiel, który również 
zaszczycił nas swoją obecnością.           
    W kolejną sobotę chór po raz pierwszy wystąpił 
w centrum handlowym Silesia City Centre w Ka-
towicach. Niesamowite zainteresowanie, duża 
liczba słuchaczy i owacje na stojąco zapewniły

.

.

wspaniała atmosferę. Koncert zakończyła msza 
święta w tamtejszej kaplicy.           
    21 stycznia 2012 r. chór odwiedził Panewniki 
i wziął udział w adoracji Chórów i Orkiestr przy 
żłóbku. Następnie w niedzielę 22 stycznia, jak co 
roku zaprezentowaliśmy się na koncercie kolęd 
w Chudowie.

.

Pracowity miesiąc Skowronka

Informacja: Marta Związek

Skowronek w kościele pw. Św. Franciszka w Zabrzu
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     21 grudnia  2011 r. w Gimnazjum nr 2 w Pa-
niówkach odbyło się ostatnie spotkanie ucze-
stników projektu „Sukces jest dla każdego”. 
    Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach 
tego projektu zostały współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej i były odpowiedzią na po-
trzeby edukacyjne uczniów naszego gimnazjum. 
Głównym ich celem było wyrównanie szans edu-
kacyjnych oraz przywrócenie wiary we własne mo-
żliwości.
      Pracując w czterech, dziesięcioosobowych gru-
pach, uczniowie w komfortowy sposób mogli 
współpracować oraz czerpać cenną wiedzę prze-
kazywaną przez wykwalifikowaną kadrę wykła-
dowców, którą stanowili pracownicy szkoły. 
Zajęcia były realizowane w oparciu o  innowacyjne 
i niekonwencjonalne metody nauczania, wyko-
rzystując między innymi multimedialne programy 
komputerowe.                 
    Wsparciem było objętych 26% uczniów gim-
nazjum. W celu zapewnienia równości szans kobiet 
i mężczyzn w dostępie do projektu została odwzo-
rowana istniejąca proporcja w badanym problemie, 
z uwzględnieniem grupy w gorszym położeniu. 
Również proces rekrutacji kadry wykładowców 
i obsługi  projektu uwzględniał zasady równości 
płci.                      
    Od lutego do grudnia 2011 r. dla 40 uczestników 
projektu prowadzone były zajęcia z matematyki, 
fizyki, chemii, geografii, biologii, języka angiel-
skiego oraz warsztaty psychologiczno - pedago-
giczne. W ciągu 10 miesięcy zrealizowano 360 
godzin zajęć z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, 120 godzin z języka angielskiego 
oraz 120 godzin warsztatów psychologiczno-peda-
gogicznych. Dla uczestników projektu  odbyły się 
3 bezpłatne wycieczki do Palmiarni w Gliwicach,               

.

.

Planetarium w Chorzowie oraz Oceanarium w Kra-
kowie. W ramach projektu, pomiędzy zajęciami, 
uczniowie korzystali z ciepłych posiłków dostar-
czanych przez firmę cateringową. Ogólnie wydano 
2400 obiadów.                                           
    Projekt „Sukces jest każdego” był realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działania 9.1 wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnianie jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty, Pod-
działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych. Program współfinansowano ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa.                               
    Zakupiony na potrzeby projektu sprzęt kom-
puterowy, aparat cyfrowy, filmy dydaktyczne oraz 
obszerny pakiet oprogramowania multimedial-
nego, będzie w kolejnych latach służył całej spo-
łeczności szkolnej.                       
  Miarą sukcesu są lepsze osiągnięcia szkolne 
uczniów. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza powinna 
w przyszłości zaprocentować wyższymi wynikami 
egzaminów gimnazjalnych.                     
  Dziękujemy uczniom za uczestnictwo w pro-
jekcie, rodzicom i opiekunom za zainteresowanie,  
a kadrze wykładowców za zaangażowanie w pro-
wadzenie zajęć.                          
   Życzymy wszystkim sukcesów, jednocześnie 
wierząc, że to dopiero początek podobnych praktyk 
w  naszej  szkole, a zdobyte doświadczenie będzie 
wartością dodaną projektu.                  

.

.

.
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Gimnazjum w Paniówkach 
zrealizowało program unijny

Zespół zarządzający projektem  SJDK

    15 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Gierałtowicach odbył się koncert młodych 
adeptów muzyki uczęszczających do muzycznego 
studia Gama, prowadzonego przez Mirosławę 
Sander.
    -Większość występujących dzisiaj dzieci stawia 
dopiero pierwsze muzyczne kroki - wyjaśniła na 
początku spotkania szefowa studia. Nie 
przeszkodziło to jednak widowni, pośród której 
przeważali rodzice koncertujących maluchów, 
słuchać z zapartym tchem poczynań swoich po-
ciech. Wszyscy nagradzani byli serdecznymi bra-
wami. W dalszej części koncertu wystąpili ucznio-
wie znacznie bardziej zaawansowani technicznie, 
wykonując trudniejsze do grania utwory muzy-
czne. Publiczność w gronie której zasiadł m.in. 

wójt gminy Joachim Bargiel, miała również okazję 
wysłuchać repertuaru śpiewanego. Uroku całemu 
spotkaniu dodawała niepowtarzalna sceneria, zaa-
ranżowana kilkudziesięcioma palącymi się świe-
cami.
    Koncert poprowadził Bartłomiej Kula. Utwory 
przygotowane zostały przez Mirosławę Sander 
i Angelikę Rutkowską, a wykonali je: Alicja Ra-
dek, Magdalena Smolnik, Oliwia Mryka, Justyna 
Śliwińska, Kinga Gliklich, Szymon Sobota, Julia 
Rejdych, Weronika Przybyła, Joanna Jamróz, Oli-
wia Kubis, Agata Białecka, Szymon Puszer, Kamil 
Tytko, Bartosz Stępień, Kamil Brachaczek, Piotr 
Smolnik, Dawid Gliklich, Artur Adamczyk, Joanna 
Harciarek, Sylwia Szulc  i Barbara Koźluk.

Karnawałowy koncert studia Gama

J.M.

   13 stycznia uczniowie klasy II b Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 
zaprosili rodziców, babcie i dziadków na przed-
stawienie jasełkowe. Młodzi aktorzy z zaanga-
żowaniem przedstawili historię narodzenia Bożej 
Dzieciny. Dzieci wykazały się zdolnościami 
aktorskimi i wokalnymi zdobywając podziw, 
wzruszenie w oczach publiczności. Widownia 
doceniła również stroje, efekty wizualne i dźwię-
kowe. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. Wszystko odbyło się w zimowej i świą-
tecznej aranżacji, przy kawie i ciastku. Z okazji 
zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka 
wnuczęta przygotowały dodatkowo program 
artystyczny oraz upominek.

Grażyna Lubszczyk, foto: Piotr Suchan

              

                
 

„Czytanie książek to najwspanialsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.    
    Najlepszym dowodem na potwierdzenie słów 
Wisławy Szymborskiej była radość i nieukrywa-
ne emocje uczniów klas I-III podczas spotkania 
z autorką serii książeczek dla dzieci, malarką 
Joanną Sorn-Gara, która gościła w naszej szkole 
na zaproszenie Joanny Duss w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Na spotkaniu zorganizo-
wanym przez bibliotekę szkolną Sorn-Gara zapo-
znała uczniów z ideą stworzenia książki, proce-
sem tworzenia bohatera, zaprezentowała dzie-
ciom makiety z oryginalnymi ilustracjami do 
książek oraz tłumaczyła, w jaki sposób ilustracje 
powstają.   
    Największym zainteresowaniem cieszył się 
jednak Pan Toti - „człowieczek tak mały, jak pa-
luszek, który mieszka w pniu starego drzewa, 
a pod podłogą ukrywa kopalnię, w której szuka 
skarbów”- jak mówi o nim sama  autorka. - „Przy-
gody Pana Totiego wymyślałam i opowiadałam 
mojej licznej gromadce dzieci. Tak długo i pre-
cyzyjnie budowałam w wyobraźni „świat Pana 
Totiego”, aż stał się wręcz rzeczywisty.  Myślę, że 
dzieci czują jego autentyczność i dlatego chcą 
wejść w niego, zwiedzić go i bawić się w nim. 
Chciałabym, aby Pan Toti ze swoim codziennym 
poszukiwaniem skarbów, stał się synonimem 
nadziei, że w życiu zdarzy się wiele ciekawych 
i wyjątkowych rzeczy”.                 
    Seria książeczek autorstwa  Sorn - Gary obej-
muje 4 tytuły: „Pan Toti”, „Pan Toti                         
i czarodziejska różdżka”, „ Pan Toti i ufoludki”, 
„Pan Toti i powódź”.  Każda z książeczek nosi od-
rębne przesłanie skierowane do młodego czy-
telnika. „ Gdy spotkasz kogoś słabszego, podaj 
mu pomocną dłoń. Dobry, miły bądź dla niego, 
pokrzywdzonych zawsze broń”.  
W przygotowaniu jest również projekt serialu 
animowanego „Pan Toti”, który trzymał ocenę 
„bardzo dobrą”  i  dofinansowanie Państwowego 
Instytutu Sztuki Filmowej. Serial będzie 
realizowany w koprodukcji polsko-słowackiej na 
podstawie wydanych już książek 

.
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informator

Zarząd KS Garda Gierałtowice pragnie poinformować, że  
25.02.2012 r. w sali LKS 35 Gierałtowice odbędzie się Tur-
niej Pierwszy Krok Bokserski. Patronat honorowy nad tur-
niejem objął wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, pa-
tronat sportowy Mistrz Świata Federacji TWBA Dariusz Sęk.

     16 grudnia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Gierałtowice odbyło się zakończenie sezonu pięściarskiego 
w KS Garda Gierałtowice. 
Na spotkaniu oprócz zarządu, kadry trenerskiej, zawodników, 
sponsorów pojawili się również: wójt Gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel oraz prezes LKS Gierałtowice Ryszard 
Macha. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, rodzinnej 
atmosferze. Wójt nie krył swojego podziwu, dla zarządu 
klubu, trenerów oraz zawodników za wytrwałość, zaanga-
żowanie oraz determinację w dążeniu do celu oraz serdecznie 
pogratulował wyników jakie osiągnęli pięściarze z Gierał-
towic w 2011 roku.                                            

W skrócie chcielibyśmy je przypomnieć: Klub Garda Gie-
rałtowice istnieje od marca 2011 roku. Zrzesza w swoich 
szeregach 45 zadeklarowanych zawodników. Startowali oni 
w 15 turniejach, z czego 9 to Turnieje Międzynarodowe, 4 
Turnieje rangi Mistrzowskiej: 2 Turnieje Grand Prix 
Seniorów, Eliminacje do Pucharu Polski Kadetów i Juniorów, 
Finał Pucharu Polski Kadetów. 2 Turnieje Pierwszy Krok 
Bokserski.                           
Ogółem zawodnicy Gardy we wszystkich turniejach zdobyli 
30 medali w tym: 9 złotych, 17 srebrnych, 4 brązowe.        

.
.

.
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Największe osiągnięcie w 2011 roku to: Brązowy medal 
Pucharu Polski Kadetów Mateusza Rumina waga półciężka. 
Największe wyróżnienie to: Powołanie do Kadry Śląska 
w Boksie kadeta Mateusza Rumina waga półciężka 80 kg
Powołanie do Kadry Śląska Kobiet w Boksie juniorki Klaudii 
Tomeckiej - waga piórkowa 57 kg. 

Bokserzy podsumowali udany sezon

A.F. 

A.F. 

    Zawody odbędą się w ramach imprez organizowanych 
z okazji jubileuszu 35-lecia gminy. Gościem specjalnym bę-
dzie Marcin Najman - bokser wagi ciężkiej i federacji MMA.
    Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców! Wstęp 
WOLNY.

Marcin Najman obejrzy boks w Gierałtowicach

    17 grudnia w Restauracji ARTUS w Przyszowicach 
odbył się tradycyjny Turniej Skata Sportowego o Puchar 
Wójta Gminy Gierałtowice, który był jednocześnie VI 
Grand Prix Okręgu Zabrze PZSkat.               

   W turnieju uczestniczyło 84 zawodników z naszej gminy 
i miejscowości ościennych. Organizatorem już tradycyjnie 
była Sekcja Skata Sportowego LKS Jedność 32Przyszowice. 
Kierownikiem zawodów był Tadeusz Żogała, a sędzią i jedno-
cześnie prowadzącym sekretariat zawodów Janusz Papkala. 
Zawody rozegrano systemem 2 x po 48 rozdań w klasy-
fikacjach: drużynowej i indywidualnej. W kategorii drużyno-
wej byli klasyfikowani tylko mieszkańcy Gminy Gierałto-
wice. Zabrakło zawodników z Chudowa. Drużynowe zwy-
cięstwo odniosła drużyna Przyszowic w składzie: Makselon 
Jerzy, Makselon Joachim, Famula Alfons i Pilny Krzyszotf, 
która zdobyła 5396 punktów, drugie miejsce wywalczyła 
drużyna z Gierałtowic - 5297 punktów, a trzecie drużyna z Pa-
niówek, która w okrojonym składzie zdobyła tylko 1621 pkt.
    W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Marian Jarosz 
3089 pkt., drugi był Sebastian Popiel 2875 pkt., trzeci Marek 
Beruda 2872 pkt. Cała trójka to mieszkańcy Rudy Śląskiej.                            
    Turniej podsumował wójt Gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel. który wraz z przewodniczącym Rady Gminy  Mar-
kiem Błaszczykiem wręczył zwycięzcom puchary i ufun-
dowane przez gminę nagrody rzeczowe.                  

.
.    
 

.
Tadeusz Żogała

Zdobywcy Pucharu - drużyna z Przyszowic

i scenariuszy napisanych na te potrzeby. Nasi uczniowie mieli 
wyjątkową okazję wysłuchania treści jednej z przygód Pana 
Tatiego, czytanej przez sama autorkę. Niemałą atrakcja było 
również obejrzenie wykonanych przez nią ilustracji. Sorn - 
Gara od wielu lat zajmuje się grafiką, a poza tym rysuje, maluje 
pisze ikony i prowadzi warsztaty ikonopisarskie. 
     Na zakończenie spotkania Pani Joanna powiedziała do 
dzieci, że największą radością i satysfakcją jest dla niej 
uśmiech i zadowolenie na twarzach małych czytelników.            
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Pana 
Totiego:www.pantoti.pl                 . .

Pan Toti w Przyszowicach Cd.

Joanna Duss

    Grupa uzdolnionej wokalnie i tanecznie młodzieży gimna-
zjalnej z Gierałtowic i Przyszowic pod opieką Beaty Stawowy 
miała okazję oklaskiwać Pokaz Dyplomowy słuchaczy Pań-
stwowego Policealnego Studium Zawodowego Wokalno-
Baletowego w Gliwcach, który odbył się na scenie GTM. - 
Skład naszej grupy nie był przypadkowy - mówi Beata Stawo-
wy z GOK w Gierałtowicach - chciałam pokazać naszej 
uzdolnionej młodzieży, że zawód aktora sceny muzycznej 
można zdobyć właściwie u nas, na miejscu, nie koniecznie 
wyjeżdżając do Krakowa czy Warszawy. Być może ktoś z nich 
weźmie to pod uwagę.- Cały spektakl obejrzeli bezpłatnie, 
dzięki życzliwości dyrektor studium Krystyny Parniewskiej-
Konopackiej i dyrektora GTM Pawła Gabary.

Na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego

J.M.



    W bieżącym roku mija 35 lat od utworzenia gminy Gierałtowice. Wydarzenie to uświetni szereg imprez 
wpisanych w „Kalendarium obchodów jubileuszowych gminy”. Patronat nad nimi objęli główni organizatorzy 
Roku Jubileuszowego - Urząd Gminy Gierałtowice i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. Patronat 
medialny sprawują m.in.: „Nowiny Gliwickie”, „Przegląd Lokalny” i „Wieści Gminy Gierałtowice”.  

    Doroczne spotkanie wójta Joachima Bargiela 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
odbyło się 5 stycznia w sali sesyjnej UG w Gierał-
towicach. Obecni byli również przewodniczący 
RG Marek Błaszczyk oraz dyrektor GOK Paweł 
Rosicki.
    Wójt Bargiel powitał reprezentację większości 
spośród 40 organizacji działających na terenie 
gminy. Gratulując sukcesów podkreślił ogromną 
liczbę imprez zrealizowanych za ich sprawą. 
Życzył dalszych osiągnięć w rozpoczynającym się 
nowym roku. Do życzeń i gratulacji dołączył się 
przewodniczący Marek Błaszczyk. 
Tę część spotkania organizatorzy (Biuro promocji 
UG) wykorzystali do przedstawienia twórców 
gminnego kalendarza, a także do złożenia podzię- 

kowań uczestnikom filmu dokumentalnego 
„Otwarte dla wszystkich”, zrealizowanego 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego 
część poświęcona była gierałtowickiej książnicy 
i jej czytelnikom. Występującym w filmie miesz-
kańcom gminy dziękowała dyrektor GBP Lidia 
Pietrowska.
    W drugiej części spotkania odbyły się konsul-
tacje z przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych związane z wyłonieniem imprez, które wpi-
sane zostaną do kalendarium obchodów 35-lecia 
gminy. Ze strony organizatorów uczestniczyli 
w nich: dyrektor GOK w Gierałtowicach Paweł 
Rosicki i Agnieszka Nowak z Biura Promocji 
Gminy.

pt. 

    Z okazji Jubileuszu 35-lecia gminy 
przyznane zostanie wyróżnienie „Zasłu-
żony dla Gminy Gierałtowice”. Nada je 
Rada Gminy Gierałtowice.
     Jest to najwyższe wyróżnienie gminy przyzna-
wane za wybitne działania rozsławiające gminę 
lub za działalność mającą wpływ na podniesienie 
poziomu życia mieszkańców w różnych dziedzi-
nach: gospodarka, kultura, zdrowie, sport, itp.
   Wyróżnienie może być przyznane osobie fi-
zycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyj-
nej, może być również nadane pośmiertnie.
    Wyróżnienie jest przyznawane w dwóch kate-
goriach: osób fizycznych oraz osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych.
    Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia mogą 
wystąpić: Rada Sołecka, organizacja, związki 
i zrzeszenia działające na terenie gminy lub grupa 
licząca co najmniej 50 mieszkańców.
    Bliższe informacje na ten temat dostępne są na 
stronie internetowej: www.gieraltowice.pl
lub w Biurze Rady Gminy, mieszczącym się w bu-
dynku UG przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałto-
wicach.
Tel.: 32 30 11 305, 697 776 228
Fax: 32 30 11 306
e-mail: rg@gieraltowice.pl

Statuetka czeka 
na zasłużonych

   Jedną z atrakcji obchodów 35-lecia będzie 
konkurs w którym główną nagrodą jest telewizor 
LED! Aby ją wygrać należy wziąć udział w co 
najmniej 10 imprezach wyszczególnionych 
w „Kalendarium imprez jubileuszowych”. 
Kalendarium wraz z kuponem konkursowym już 
ukazało się w formie broszury nakładem Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach i dostępne jest m.in. 
w Urzędzie Gminy i GOK w Gierałtowicach. 
Posłuży nam ono również do zbierania pieczątek 
potwierdzających udział w imprezach. Losowa-
nie nagród odbędzie się 6 grudnia br. w trakcie 
Zabawy Mikołajkowej na sali OSP w Przyszo-
wicach.
   Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są 
w regulaminie dostępnym na stronach Urzędu 
Gminy i GOK w Gierałtowicach:                   
www.gieraltowice.pl 
oraz: www. gok.gieraltowice.pl

.

Do wygrania telewizor LED
Konkurs dla mieszkańców 
gminy

/J.M./

Spotkanie wójta z organizacjami 
pozarządowymi


