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„Pierwszy, który porównał kobietę do kwiatu, 
  był wielkim poetą”.

Heinrich Heine
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Międzynarodowy Dzień Kobiet

Przypomina się o terminach płatności 
przez osoby fizyczne podatków w 2010 
roku na terenie Gminy Gierałtowice:

- rolnego 
- od nieruchomości 
- łącznego zobowiązania pieniężnego:

I rata do 15 marca 2010 r.
II rata do 15 maja 2010 r.
III rata do 15 września 2010 r.
IV rata do 15 listopada 2010 r.

- od środków transportowych:

I rata do 15 lutego 2010 r.
II rata do 15 września 2010 r.

Wpłat podatku rolnego, od nieruchomości, 
łącznego zobowiązania pieniężnego można 
dokonać:

- u sołtysa danego sołectwa w terminach 
płatności, 
- w kasie Urzędu Gminy czynnej: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 
od 7,oo do 14,oo
czwartek od 7,oo do 16,oo 
- przelewem na konto bankowe: Urząd 
Gminy Gierałtowice nr 58 8454 0001 2073 
1000 1401 0044

Wpłat podatku od środków transportowych 
można dokonać w kasie Urzędu lub przele-
wem na konto bankowe.
Przy dokonywaniu wpłat prosi się o podanie 
kodu podatnika, który znajduje się na decyzji 
ustalającej podatek.                       .

Mimo upływu 65 lat w Przyszowicach ciągle pamięta się o styczniowej tragedii z 1945 
roku, kiedy to po trzydniowej bitwie pancernej pomiędzy Niemcami i Armią Czerwoną 
do Przyszowic wkroczyli sowieci. Krwawe żniwo to 65 ofiar śmiertelnych, w tym dziewięć 
kobiet i czworo dzieci. 

masowej pochowani zostali ludzie nie pochodzący 
z Przyszowic, ale z nimi związani. Znaleźli się tam 
m.in. dwaj jeńcy -  żołnierze polscy -  pracujący 
w fabryce w Gliwicach, którym udało się uciec 
od Niemców przed nadciągającym frontem. Jeden 
to Francuz polskiego pochodzenia, drugi to ucze-
stnik bitwy o Narwik z Brygady Strzelców Podha-
lańskich pochodzący spod Żor, którego mogiłę po 
wojnie odwiedzała matka. Leży też tam Czech, 
pracownik taboru kolejowego, którego grób 
co roku odwiedza córka.                  
Wszystkich połączył ten sam los. Zginęli 27 
stycznia 1945 roku. Teraz - jak wtedy - mroźna 
zima przykryła cmentarz, ale potomkowie zabi-
tych pamiętają o swoich bliskich, o czym świadczą 
zadbane mogiły, całe lato tonące w kwiatach.     

 

.

 .

Na tym gehenna się nie skończyła, bo już w lutym 
aresztowano około 60 mieszkańców Przyszowic 
i deportowano w głąb Związku Radzieckiego. Tam 
w nieludzkich warunkach przetrwali nieliczni, 
wrócili do Przyszowic, ale przez długie lata nie 
mogli opowiadać o swoich tragicznych przeży-
ciach. Rodziny ofiar ufundowały pamiątkowy na-
grobek tym, którzy nie powrócili z zesłania.      
Ksiądz proboszcz w intencji ofiar odprawił mszę 
św., a delegacja Towarzystwa Miłośników Przy-
szowic - jak co roku - złożyła na mogile masowej 
wiązankę kwiatów.                         
Czerwone goździki położono na grobie więźniów 
Auschwitz, którym udała się ucieczka z marszu 
śmierci i kryjówka w Przyszowicach u rodziny 
Elsner. Niestety, dzień 27 stycznia 1945 roku też 
był ich dniem ostatnim. W tej mogile spoczęli dwaj 
Polacy, Węgier i Włoch. W jeszcze jednej mogile   

.

.

 

    
 Członkowie Towarzystwa Miłośników Przyszowic składają kwiaty na mogile masowej ofiar z 1945 r.

 

Jolanta Krawiec

marzec

kwiecień

maj

23. 03. 2010 r. - w godz. od 10.00 do 16.00
Kiermasz Wielkanocny
(miejsce - sala sesyjna urzędu Gminy)

14. 03. 2010 r. -  godz. 14.45
Spotkanie z Pieśnią Pasyjną (Chór Słowik)
(miejsce - kościół parafialny w Przyszowicach)

20. 03. 2010 r. -  godz. 16.00
Jubileusz 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
w Gierałtowicach
(miejsce - restauracja Szmaragdowa w Gierałto-
wicach)

21. 03. 2010 r. -  godz. 15.00
„Gorzkie żale” z muzyką pasyjną 
(Chór Cecylia)
(miejsce - kościół parafialny w Paniówkach)

1. 05. 2010 r. - godz. 15.00
Festyn Rodzinny
(miejsce - Park Joanny w Paniówkach)

1. 05. 2010 r. - godz. 17.00
Festyn Towarzystwa Miłośników Przyszowic
(miejsce - Kort tenisowy w Przyszowicach)

25. 04. 2010 r. -  godz. 15.00
XVII Spotkania z pieśnią Sakralną 
im. ks. G.G. Gorczyckiego (Chór Skowronek)
(miejsce - kościół parafialny w Gierałtowicach)

Wiele miłości, spełnienia marzeń,
szczęścia osobistego,
zadowolenia z pracy 

i uśmiechu na co dzień
życzą wszystkim Paniom

z okazji ich święta:

Piotr Szołtysek Joachim Bargiel
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U.07.251.1885) 
od 1 stycznia 2010 roku - tracą aktualność 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Dzia-
łalności Gospodarczej prowadzonej przez wójta 
Gminy Gierałtowice, którzy dokonali wpisu 
do ww. Ewidencji przed 1 stycznia 2008 r. - byli 
zobowiązani do końca 2009 roku zaktualizować 
swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przekla-
syfikowanie przedmiotu wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej z kodów PKD 2004 
na kody PKD 2007.
Niedokonanie zmiany wpisu może spowodować 
trudności przy załatwieniu spraw bankowych, 
zawieraniu umów gospodarczych oraz może 
uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp.
Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonywać 
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach w Referacie Spraw Oby-
watelskich, pokój 201.
Zmian dokonuje się na formularzu EDG-1, 
na którym można również zgłosić wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej, zmianę, wy-
kreślenie oraz zawieszenie i wznowienie dzia-
łalności gospodarczej.

Tegoroczna zima śniegu nie poskąpiła. Jego 
nadmiar szybko okazał się uciążliwy, a w nie-
których przypadkach stwarzał zagrożenie dla 
zdrowia i życia - chodzi o śnieżne nawisy i sople 
na dachach budynków. Na takie kłopoty dobrzy 
są strażacy! Jednostki OSP z wszystkich sołectw 
na terenie gminy niejednokrotnie usuwały białe 
zagrożenie, najczęściej z dachów budynków 
szkolnych. 12 stycznia strażacy z OSP w Przy-
szowicach brali również udział w oczyszczaniu 
dachu pałacu Raczków. Akcję tą przeprowadzili 
wspólnie z kolegami z Jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach.    J.M.

Najpoważniejsza sytuacja była w rejonie ulicy 
Brzeg w Przyszowicach. Płynący w pobliżu potok 
nie był w stanie odprowadzić nadmiaru wody po-
wstałej po roztopieniu olbrzymich mas śniegu za-
legających okolicę. Woda zaczęła przybierać. Za-
lała asfaltową drogę łączącą ulicę Brzeg z Polną 
i zaczęła podchodzić pod zabudowania.        
Najbardziej narażone na podtopienie było gospo-
darstwo Państwa Bąków. O jego specyficznym 
położeniu wiedzą doskonale w Gminnym Zespole 
Zarządzania Kryzysowego i Jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przyszowicach. - Strażacy 
z Przyszowic nie pierwszy raz zabezpieczali ten 
teren przed zalaniem - mówi prezes przyszo-
wickiej Jednostki OSP Andrzej Gawlik - kiedy 
pośniegowe wody ruszyły monitorowaliśmy 
m.in. i to miejsce. W takich sytuacjach współpra-
cujemy z Zespołem Zarządzania Kryzysowego 
w Gierałtowicach. Decyzję o położeniu pierwszej 
tamy podjęliśmy już we wtorek 23 lutego. W takich 
sytuacjach lepiej działać wyprzedzająco - dodaje 
prezes Gawlik. Podobnego zdania jest podin-
spektor Krzysztof Sierantowicz z Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego, który chwali 
strażaków za: - absolutny profesjonalizm w walce 
z wodą - podkreśla to z przekonaniem. 
Do zatrzymania wody przy ulicy Brzeg użyto rę-
kawów przeciwpowodziowych wykonanych ze 
sztucznego tworzywa. Kilkunastometrowy rękaw 
trzeba umiejętnie rozwinąć i napełnić wodą, której 
w czasie powodzi nigdy nie brakuje. Napompo-
wanie jednego rękawa trwa około 10-15 minut. 
W zależności od sytuacji można je układać obok 
siebie, a nawet budować z nich piramidę, pod-
wyższając w ten sposób wysokość wału. 
Genialnie proste rozwiązanie. Wydaje się że taka 
technologia zabezpieczenia przed wodą znacznie 
przewyższa tradycyjną, opartą na workach z pias-
kiem. Rękawy przeciwpowodziowe ochroniły go-
spodarstwo Bąków przed podtopieniem.

.

Rejon ulicy Brzeg to nie jedyne miejsce na terenie 
gminy narażone na podtopienia. Podobne proble-
my są w rejonie ulic: Wieczorka i Brzozowej 
w Przyszowicach i Kłodnickiej w Paniówkach 
oraz Ofiar Obozów Hitlerowskich w Gierałto-
wicach. Przy tej ostatniej stoją dwa domy, pod 
które w czasie roztopów często podchodzi woda. 
To miejsca, które praktycznie nie mają natura-
lnego odpływu. - Stało się tak za sprawą eksploa-
tacji górniczej, która zachwiała naturalny, grawi-
tacyjny odpływ wody. - objaśnia Ryszard Skwirut 
z Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Teraz pro-
blem ten muszą załatwiać przepompownie, których 
na terenie gminy jest sześć - dodaje. 
Jedna z takich przepompowni pracuje w Przyszo-
wicach w rejonie ulicy Brzozowej. Jest to prze-
pompownia tymczasowa - wybudowana przez 
KWK Sośnica-Makoszowy. O jej powstanie gmi-
na Gierałtowice stoczyła w zeszłym roku z zakła-
dem górniczym niemal całą batalię. Tegoroczne 
przedwiośnie pokazało, że było o co zabiegać.      
Pomimo, że pompy pracują na okrągło, sytuacja 
zagrożenia wodą jest w tym rejonie poważna. 
Teren w dalszym ciągu monitorują odpowiednie 
służby oraz jednostki OSP z 4 sołectw pod kie-
rownictwen komendanta gminnego Antoniego 
Żymełki.

 .

Zalany łącznik pomiędzy ul. Brzeg i Polną w Przyszowicach

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Mając na uwadze dobro kobiet oraz chęć roz-
powszechniania idei badań profilaktycznych 
gmina Gierałtowice zorganizowała bezpłatne 
badania mammograficzne. 

Badanie to będzie można wykonać w mammo-
busie, który przyjedzie do Gierałtowic.       
Mammobus będzie pracował w dniach: 15-16 
oraz 19-20 kwietnia br. w godz. od 10.00 do 
17.00 i będzie stacjonował na placu obok Urzędu 
Gminy. Kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły 
wykonać w nim bezpłatne badanie piersi.         
Badania realizowane będą w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi.

.

.
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Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. 
realizuje projekt pt. „POZNAJĘ PRZYJA-
CIÓŁ  - aktywizacja i integracja społeczna 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w Gminie Gierałtowice” - współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Prio-
rytet VII „Promocja integracji społecznej”, 
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz 
aktywnej integracji”. 

Projekt jest skierowany do osób z niepełno-
sprawnością intelektualną powyżej 16 roku życia 
oraz ich rodzin i opiekunów, zamieszkujących 
Gminę Gierałtowice.  Dokończenie na s. 5

Na pierwszy plan obrad XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy Gierałtowice wysunął 
się budżet gminy na rok 2010. Obrady toczyły się w sali sesyjnej UG. Przewodniczył 
im Piotr Szołtysek - przewodniczący RG.

XXXIX sesja RG w dniu 21 stycznia 2010 r. 

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia i podjęcia 
uchwał, radni oraz zaproszeni na sesję goście 
zapoznali się m.in. z informacjami dotyczącymi 
obrad poszczególnych komisji RG w okresie mię-
dzysesyjnym. Obrady komisji referowali: Marek 
Błaszczyk - przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Marian Szołtysek - przewodniczący 
Komisji Budżetu i Planowania, Grażyna Malec - 
przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdro-
wia, Andrzej Biskup - wiceprzewodniczący Ko-
misji Górnictwa, Leszek Żogała - wiceprzewo-
dniczący Komisji Samorządu, Przestrzegania Pra-
wa i Utrzymania Porządku. 
W dalszej części obrad XXXVIII sesji, informacje  
na temat budżetu gminy na rok 2010 przedstawił 
Michał Kafanke - skarbnik gminy. Wyjaśnił, 
że projekt budżetowy został opracowany zgodnie 
z przepisami nowej ustawy o finansach pu-
blicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Plan do-
chodów budżetu gminy został ustalony w kwocie 
38 536 894 zł. Natomiast plan wydatków budżetu 
gminy w roku 2010 ustalono na 40 921 611 zł.  
Głos w sprawie budżetu zabrał wójt gminy 
Joachim Bargiel, który powiedział m.in.: - budżet 

gminy na rok 2010 jest budżetem trudnym, ale 
realnym. Żyjemy w okresie recesji, która w gminie 
Gierałtowice zbiega się z największym frontem 
inwestycyjnym jakim jest budowa kanalizacji 
ściekowej. Budżet został skonstruowany tak, żeby 
bezpiecznie zapewnić przychody i realne wydatki 
jakie zostaną poniesione w roku 2010. Jego cechą 
charakterystyczną jest utrzymanie dynamiki inwe-
stycyjnej. Biorąc pod uwagę kanalizację, udział 
wydatków inwestycyjnych osiągnie co najmniej 
50% - zakończył wójt.
Przewodniczący RG Piotr Szołtysek poddał 
uchwałę budżetową głosowaniu. Rada Gminy 
przyjęła ją jednogłośnie.
W czasie obrad podjęto również uchwały w spra-
wach: a) podziału środków na dofinansowanie 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w roku 2010, b) zatwierdzenia Planów Odnowy 
wszystkich miejscowości z terenu gminy Gierałto-
wice, c) zgody na zawarcie umowy z miastem 
Gliwice o udzielenie pomocy finansowej w roku 
2009, d) zgody na zawarcie porozumienia z gminą 
Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego 
dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkań-
ców gminy Gierałtowice.   

74,6%

25,4%

62,5%

37,5%

Budżet 2010
Uchwalony na sesji RG 

29 grudnia 2009 r.

Na sesji podjęto uchwałę nowelizującą budżet 
gminy Gierałtowice na rok 2010. 
Budżet uległ powiększeniu. W wyniku zmian 
wprowadzonych powyższą uchwałą plan docho-
dów gminy wynosi 38 731 956 zł, natomiast plan 
wydatków 41 973 855 zł.
W czasie obrad rozpatrzono i podjęto również 
uchwały w następujących sprawach: a) przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania 
Problemów Alkoholowych na rok 2010, b) przy-
jęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2010, c) zaopiniowania projektu

uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 
w sprawie likwidacji Wielospecjalistycznego 
Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tar-
nowskich Górach, d) zawierania porozumień do-
tyczących przekazania części zadań z zakresu 
edukacji publicznej, e) wyrażenia zgody na udzie-
lenie pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego 
na realizację projektu pt. “PIAP-y dla mieszkań-
ców ziemi gliwickiej”, f) ustanowienia służe-
bności przesyłu, g) zgody na sprzedaż części nie-
ruchomości stanowiącej własność gminy Gie-
rałtowice. Opr. J.M.

24 czytelników naszego pisma, spełniło główne kryterium trwającego ponad rok konkursu 
związanego z otwarciem basenu w Paniówkach. Zgromadzili i wysłali pod adres organizatora 
(Biuro Promocji UG Gierałtowice) komplet kuponów konkursowych. Wszyscy uhonorowani 
zostali nagrodami w postaci drobnego sprzętu sportowego. Serdecznie gratulujemy.

Urząd Stanu Cywilnego w Gierałto-
wicach podał dane dotyczące stanu 
ludności gminy Gierałtowice na osta-
tni dzień grudnia 2009 roku.

Ogółem gmina ma 10 717 mieszkańców.
Liczebnie przeważają kobiety. Mieszka ich 
w gminie 5554. Mężczyzn jest 5163.
 
W roku 2009 urodziło się 104 nowych 
mieszkańców gminy. Tu jednak przeważali 
chłopcy - 54 noworodki płci męskiej. 
Dziewczynek urodziło się równo 50.

Chudów

Gierałtowice

Paniówki

Przyszowice

Chłopcy       Dziewczynki     suma

5

26

9

14

7

17

20

6

12

43

29

20

Statystyka urodzeń w roku 2009

Stan ludności w poszczególnych 
sołectwach:
Chudów - 1390 mieszkańców
Gierałtowice - 3777 mieszkańców
Paniówki - 2336 mieszkańców
Przyszowice - 3214 mieszkańców

USC podaje również, że w roku 2009 w gmi-
nie zawarto 63 małżeństwa.
Odnotowano 129 zgonów.
Przyrost naturalny jest ujemny - na poz. (-25) 
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W gminie Gierałtowice, jak w każdej innej miej-
scowości mieszkają osoby z niepełnospra-
wnością intelektualną, jednak system pomocy 
skierowany do nich oraz do ich rodzin nie sprzyja 
rozwiązywaniu problemów z niepełnospra-
wnością w miejscu zamieszkania. Szkoła spe-
cjalna, ośrodki specjalistyczne, warsztaty terapii 
zajęciowej,  poradnie psychologiczno-
pedagogiczne znajdują się w miastach, więc oso-
by niepełnosprawne są tam dowożone. To powo-
duje, że ze swoim najbliższym środowiskiem 
społecznym są związane luźno. Poza tym część 
z tych osób przebywa tylko w domu, głównie 
ze względu na brak miejsc w wyżej wymienio-
nych ośrodkach. W związku z tym Stowarzy-
szenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnospra-
wnością Intelektualną postanowiło przeprowa-
dzić zajęcia w Gierałtowicach. Stało się to możli-
we dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Chcąc osiągnąć 
jak najlepsze rezultaty pracy każdy uczestnik jest 
pod opieką jednego terapeuty zajęciowego. 
W warunkach placówek dla osób niepełno-
sprawnych taki komfort pracy byłby nie-
osiągalny!                    

Wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną w rodzinie jest bardzo trudne, 
rodzice wymagają i oczekują pomocy odpo-
wiednich fachowców, dlatego w projekcie prze-
widziano również pracę z całymi rodzinami.       

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną odbywają się w każdą sobotę 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, 
a spotkania rodzin z psychologiem i terapeutą 
dwa razy w miesiącu w Chudowie w salach 
świetlicowych przy Parafii Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Aniołów. Należy podkreślić, 
że powyższe sale dysponenci udostępnili 
nieodpłatnie.                

Projekt „POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ - aktywi-
zacja i integracja społeczna osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w Gminie Gierał-
towice” trwał będzie pół roku i zdajemy sobie 
sprawę, że to jest okres zbyt krótki, by w zna-
czący sposób usprawnić funkcjonowanie 
podopiecznych, związać ich ze środowiskiem 
zamieszkania, a rodzicom udzielić odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania i problemy. Stąd zamiar 
kontynuowania i rozszerzenia projektu w przy-
szłości.                      
Temat współpracy w zakresie kontynuowania 
idei projektu został podjęty 23 lutego podczas 
spotkania otwartego dla mieszkańców gminy 
z udziałem władz gminy Gierałtowice.

.

 . 
.

.
.

.

intelektualną oraz 10 warsztatów rozwoju osobi-
stego dla 12 członków rodzin oraz kompleksowe 
doradztwo na temat niepełnosprawności jak 
również instytucji i organizacji zajmujących się 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Tekst: Urszula Krawczyk

Podstawowym celem projektu jest zapobieganie 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym 
środowisku gminy Gierałtowice, a także wspar-
cie dla nich oraz ich rodzin. Powyższe założenia 
są realizowane poprzez prowadzenie: 18 zajęć 
warsztatowych dla 6 osób z niepełnosprawnością

Budowa Ośrodka Zdrowia i Pomocy Społecznej 
w Gierałtowicach realizowana była nieco w cieniu 
innego dużego przedsięwzięcia -  Gminnej Krytej 
Pływalni „Wodnik” w Paniówkach. 
Z pewnością mieszkańców i włodarzy gminy 
cieszy fakt, że w przeciągu zaledwie kilku mie-
sięcy oddana zostanie do użytku kolejna duża 
i ważna inwestycja. Jej wykonawca - Przedsię-
biorstwo Budowlane ROBUD z Gliwic trzyma się 
harmonogramu i nawet uciążliwa zima nie wybiła 
budowlańców z tempa. 
- Na zewnątrz budynku prowadzone są prace 
wykończeniowe, - informuje kierownik budowy 
Przemysław Tymoszuk - gotowa jest również 
kotłownia (serce budynku). Obecnie przystępu-
jemy do montażu grzejników we wszystkich pomie-
szczeniach  - dodaje.   

Aby w pełni ocenić urodę budynku, przyjdzie 
mieszkańcom poczekać, aż teren wokół zostanie 
odpowiednio zagospodarowany. Jednak już teraz 
można przypuszczać, że będzie się czym po-
chwalić. Budynek Ośrodka Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w Gierałtowicach zaprojektowany 
przez Barbarę i Oskara Grąbczewskich jeszcze 
przed wybudowaniem stał się znany nie tylko 
w kraju. Jego projekt architektoniczny został 
nagrodzony wyróżnieniem na III Międzynaro-
dowym Biennale Architektury LEONARDO 
2009, które pod patronatem UIA (Międzynaro-
dowej Unii Architektów) odbyło się w dniach: 
17-19 września 2009 r. w Mińsku.   

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Najaktywniejsi społecznicy i pasjonaci zrzeszeni w 40 organizacjach pozarządowych 
działających na terenie gminy Gierałtowice spotkali się 11 lutego br. w Paniówkach 
z wójtem Joachimem Bargielem. 

Doroczne spotkania przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z gospodarzem gminy stały się już 
tradycją. Tegoroczne odbyło się w wielofunkcyj-
nym holu Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Pa-
niówkach. Było okazją do podsumowania tego 
co w minionym roku działo się w kulturze, sporcie, 
rekreacji i życiu społecznym na terenie gminy 
Gierałtowice. Reprezentanci poszczególnych or-
ganizacji i stowarzyszeń przedstawili również 
plany działania oraz kalendaria imprez na rok 
2010. Głos zabrało ok. 40 osób. Obecni byli przed-
stawiciele zarówno tak zasłużonych dla gminy 
organizacji jak: chóry, jednostki OSP, kluby 
sportowe, koła emerytów i rencistów, gospodyń 
wiejskich czy hodowców gołębi pocztowych, jak 
również powstałych niedawno, rozpoczynających 
dopiero swoją działalność. Warto wspomnieć, 
że najmłodszą organizacją pozarządową działa-
jącą na terenie gminy Gierałtowice jest Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Hipoterapii, Sportu i Rekre-

acji w Paniówkach, działające od lipca 2009 r.
W Paniówkach obecni byli również radni gminy: 
Grażyna Malec, Marian Szołtysek, Andrzej 
Biskup, oraz sołtysi z wszystkich sołectw.  Osoby 
te na co dzień biorą aktywny udział w życiu wielu 
organizacji i stowarzyszeń. Nie zabrakło też 
przedstawicieli UG i jednostek budżetowych 
gminy Gierałtowice. Obecni byli: Michał 
Kafanke - skarbnik gminy, Przemysław Dejneka 
- dyrektor pływalni „Wodnik”, Barbara 
Mansfeld - kierownik Referatu Edukacji i Zdro-
wia, Tadeusz Wranik - prezes PGK, Grażyna 
Płaszczyk - koordynator UG ds. kontaktu z orga-
nizacjami pozarządowymi.              
Prowadzący spotkanie wójt Bargiel podsumował 
dokonania gminy Gierałtowice w roku 2009,   
skupiając się głównie na osiągnięciach w dzie-
dzinie inwestycji, które generują również nowe 
miejsca pracy (jak np.Gminna Kryta Pływalnia 
„Wodnik”), oraz wspieraniu     Dokończenie na s.6
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Spotkanie wójta z przedstawicielami organizacja pozarządowych cd. ze s. 5.

przez gminę szerokiego wachlarza inicjatyw 
obywatelskich. Podziękował również przybyłym 
za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności.  
Termin spotkania zbiegł się w czasie ze zmianą 
na ważnym stanowisku w jednostce budżetowej 
gminy Gierałtowice. Z końcem marca funkcję 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przestaje 
pełnić Przemysław Dejneka, który już obecnie 
(za sprawą wygrania konkursu) objął stanowisko 
dyrektora Gminnej Pływalni „Wodnik”. GOK 
pełni jedną z kluczowych ról w kontaktach z orga-
nizacjami pozarządowymi. Wspiera orga-
nizacyjnie i finansowo dziesiątki imprez, które za 
ich sprawą odbywają się na terenie gminy.

Dyrektor Dejneka skorzystał z okazji, aby podzię-
kować wszystkim zebranym za dotychczasową 
współpracę. 
Wójt Joachim Bargiel przedstawił obecnego 
na spotkaniu nowego dyrektora GOK. Od marca 
funkcję tą pełnił będzie Paweł Rosicki. Nowy 
dyrektor zadeklarował pomoc i współpracę przy 
organizowaniu  imprez w roku 2010.
Głos zabrała również Grażyna Płaszczyk -      

koordynator UG ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, która zachęcała do składania 
ofert w konkursie na realizację zadań publicznych 
z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony zdrowia. 
Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali 
komplety nowych materiałów promujących 
gminę, przygotowane przez Agnieszkę Nowak 
z Biura Promocji UG.        
   J. Miszczyk

Dokończenie na s. 7

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie 
wszechstronnego rozwoju osób niepełno-
sprawnych, propagowanie i upowszechnianie hi-
poterapii, organizowanie form wypoczynku i re-
kreacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
a także wspieranie rodzin osób niepełno-
sprawnych poprzez poradnictwo, organizację 
szkoleń. Członkami stowarzyszenia są hipotera-
peuci, pedagodzy, psycholodzy.          
Jednakże celem stowarzyszenie nie jest tylko 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie skupia także miłośników koni, 
aktywnej rekreacji, sportu; osoby dorosłe i mło-
dzież, które wspólnie, w miłej i przyjaznej atmo-
sferze chcą spędzić czas wolny, rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje. Członkowie stowarzysze-
nia już od kilku lat spotykają się na corocznej 
gonitwie konnej „Hubertus”, organizowanej 
jesienią.                    

.

.

Już od marca br. w ramach projektu „Koń moim 
przyjacielem - zajęcia psychoedukacyjne dla dzie-
ci 3-5 letnich z Paniówek i ich rodziców”, finan-
sowanego przez Fundację im. J.K. Steczko-
wskiego, stowarzyszenie prowadzić będzie bez-
płatne zajęcia edukacyjno-hipoterapeutyczne dla 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Paniówek 
z udziałem ich rodziców.                    
Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach 
od 10 do 12. Na zajęcia zapraszamy szczególnie 
dzieci niepełnosprawne, dzieci, które nie 
uczęszczają do przedszkola, ale także wszystkie 
dzieci, które chcą spędzić aktywnie czas wolny, 
pojeździć na koniu, pobawić się z rówieśnikami. 
Rodzice biorący udział w zajęciach będą mogli 
skorzystać bezpłatnie z porad psychologa, 
dowiedzieć się jakie są potrzeby rozwojowe ich 
dzieci, poznają zasady wychowawcze, dowiedzą 
się jak należy je stosować.                   .  

 .

 .

Konkurs fotograficzny pt. „Wszystko się 
zmienia a Kołocz nadal ten sam”.
Postanowienia ogólne
1.Temat konkursu
Tematem konkursu jest pokazanie Kołocza jako 
ważnego elementu towarzyszącego w wydarze-
niach w życiu mieszkańców gminy Gierałtowice.
2. Regulamin
Konkurs fotograficzny pt. „Wszystko się zmienia 
a Kołocz nadal ten sam” jest organizowany na 
zasadach określonych niniejszym regulaminem 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepi-
sami prawa.
3. Organizatorzy
Organizatorem konkursu pt. „Wszystko się zmie-
nia a Kołocz nadal ten sam”  jest: Wójt Gminy 
Gierałtowice.
4. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich fotogra-
fujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział 
w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/ opie-
kunów.
4.1.Fotografie mogą być wykonane w dowolnej 
technice, jednak do konkursu przesłać je trzeba
zarówno w formie odbitki jak i w formie plików 
cyfrowych zapisanych na płycie CD - nazwa pliku 
powinna być tytułem zdjęcia.
4.2.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 
dwa zdjęcia w formacie nie mniejszymniż A5 
i maksymalnym A4.
4.3 Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być 
zapisane w formacie plików JPEG, a wielkość pli-
ku nie może przekroczyć 3 MB (rozdzielczość 
min. 800x600 pikseli).
4.4  Uczestnik zobowiązuje się do zachowania 
w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, 
jeżeli była ona poddana obróbce. 
4.5. Zgodnie z założeniami konkursu zdjęcia po-
winny przedstawiać sytuacje przy, których towa-
rzyszy nam Kołocz.
4.6. Oprócz wysłania zdjęcia w ramach zgłoszenia 
do konkursu należy wypełnić dokładnie i czytel-
nie formularz zgłoszeniowy załączony do niniej-
szego regulaminu oraz podpisać go własnorę-
cznie. W przypadku osób niepełnoletnich formu-
larz podpisują rodzice / opiekunowie.
Do każdej fotografii należy wypełnić osobny for-
mularz.
4.7 Zdjęcia należy składać w zamkniętej kopercie 
opatrzonej tytułem „Wszystko się zmienia a Ko-
łocz  nadal ten sam”.
4.8. Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równozna-
czne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgo-
dy na wykorzystanie zgłoszonych prac beztermi-
nowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych 
w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie 
we wszystkich działaniach i publikacjach związa-
nych z konkursem i działaniach promocyjnymi 
Gminy Gierałtowice.
4.9. Zgłoszenie zdjęć w Konkursie „Wszystko się 
zmienia kołocz a knadal ten sam" jest równozna-
czne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie da-
nych osobowych uczestnika konkursu zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe 
uczestników konkursu będą przechowywane 
i przetwarzane w siedzibie organizatora,wyłącznie 
w związku z wykonaniem postanowień niniejsze-
go Regulaminu.
4.10 Nadesłane prace nie będą zwracane.
4.11 Nadesłanie prac na konkurs stanowi jedno-
cześnie deklaracje, że osoba nadsyłająca zdjęcie: 
jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa 
osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby 
sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie 
i ich publikowanie również dla celów reklamo-
wych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie 
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trze-
cie mogłyby kierować przeciwko organizatorom 
Konkursu. Ciąg dalszy na s.7.
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Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach 
prosimy o kontakt telefoniczny z Katarzyną 
Spyrą pod nr tel. 510 218 806 lub osobisty - 
Ośrodek Hipoterapeutyczny „Kapiris”, 
Paniówki ulica Zwycięstwa 127. Ilość miejsc 
na zajęciach ograniczona.                     .

Zapraszamy też do współpracy osoby, dla których 
bliskie są cele działalności stowarzyszenia, które 
chciałyby brać aktywny udział w działalności 
na rzecz społeczności lokalnej oraz osób niepełno-
sprawnych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Hipoterapii, Sportu i Rekreacji - cd. ze s. 6. 

  

Foto: Jerzy Miszczyk

Tekst: Stow. Przyjaciół Hipoterapii, Sportu i Rekreacji

Ferie w GOK-u

Jedną z głównych atrakcji były wycieczki - dalsze 
i bliższe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się wyjazdy na nowopowstały basen w Paniów-
kach, w trakcie których podopieczni mieli okazję 
zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami pływalni 
WODNIK. Niezwykle ciekawe były również 
warsztaty,  przeprowadzone w Wiejskiej Chacie 
w Bojkowie. Tam dzieci miały okazję wcielić się 
w małych artystów i poznać wymagającą precyzji 
sztukę malowania na szkle. Oprócz wymienionych 
były także wyjazdy do MacDonalda, kina Casino 
na film „Artur i zemsta Maltazara”, a także 
do Teatru Muzycznego w Gliwicach. W trakcie 
ostatniej wycieczki wychowankowie zwiedzali 
niedostępne na co dzień zaplecze teatru: garde-
roby, sale ćwiczeń, oraz scenę. Świetnym przewo-
dnikiem po teatrze okazał się Stanisław Witomski, 
na co dzień artysta gliwickiej sceny muzycznej. 
W pozostałe dni ferii uczęszczający na świetlice 
jedli wspólnie przygotowane posiłki, oglądali 
filmy, czytali baśnie, wykonywali prace plasty-
czne o różnej tematyce. W ostatni dzień karnawału 
nie zabrakło zabawy przy muzyce i słodkiego po-
częstunku.                   .

Mirosława Mirańska-Baraniuk

Na scenie i w garderobie Gliwickiego Teatru Muzycznego

4.12. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedy-
nie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgło-
szone do innego konkursu.
4.13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłą-
czenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej 
jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, 
rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, 
które w inny sposób naruszają niniejszy regula-
min.
4.14. Zdjęcia będą publikowane na stronie 
www.gieraltowice.pl w galerii - konkurs a najcie-
kawsze prace wykorzystane będą w wydawnic-
twach Urzędu Gminy Gierałtowice.
4.15. Komisja konkursowa powołana będzie przez 
organizatora. Decyzje komisji konkursowej są 
ostateczne i wiążące dla Uczestników.
4.16 Komisja konkursowa przyzna nagrodę 
główną.
4.17. Organizator zastrzega sobie prawo przyzna-
nia nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzuce-
nia zdjęć, w przypadku, kiedy: poweźmie podej-
rzenie, że zgłoszone do Konkursu zdjęcia narusza-
ją bądź sugerują naruszenie prawa, moralności lub 
dobrych obyczajów, godności lub praw osób trze-
cich, w tym w szczególności zawierają elementy 
związane z przemocą, dyskryminacja, nagością, 
narkotykami, nałogami itp.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany po-
stanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 
zdarzeń mających wpływ na organizowanie Kon-
kursu.
7. Informacje dotyczące rozstrzygnięcie konkursu 
zostaną umieszczone na stronie internetowej 
www.gieraltowice.pl. 
8.1 Laureat konkursu zostanie powiadomiony te-
lefonicznie
9.Nagrodzone prace będzie można zobaczyć na 
stronie  internetowej www.gieraltowice.pl
10. Prace prosimy wysyłać do 1 czerwca br.
11.  Wręczenie nagród odbędzie się podczas 
Godów Śląskich 13 czerwca.
na adres: Urząd Gminy Gierałtowice 
Konkurs „Wszystko się zmienia a Kołocz nadal 
ten sam”
ul. Ks. Roboty 48,
44 - 186 Gierałtowice. 

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza 
wszystkich mieszkańców i sympatyków 
gminy do udziału w konkursie na hasło pro-
mujące Kołocz z Gminy Gierałtowice, 
pt. „Jesz ciasto to wymyśl dla niego hasło”. 

Celem konkursu jest wyłonienie hasła, które 
będzie promować Kołocz z Gminy Gierałtowice. 
Hasło ma się składać z 2 - 5 wyrazów, powinno 
być uniwersalne i łatwo się adaptować do kon-
kretnych potrzeb, powinno być łatwo prze-
tłumaczalne na języki obce.                
Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedno 
hasło.                     
Konkurs rozpoczyna się 8 marca 2010 roku, 
a termin nadsyłania prac wyznaczony jest na 
2 czerwca 2010 roku.                    
Prace należy nadsyłać pod adres:                 
Urząd Gminy Gierałtowice               
Konkurs „Jesz ciasto to wymyśl dla niego 
hasło”                  
ul. Ks. Roboty 48, 44 - 186 Gierałtowice             

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stro-
nie internetowej UG. Wręczenie nagród będzie 
miało miejsce 13 czerwca podczas Godów 
Śląskich w sołectwie Gierałtowice.

.

.

.

.
 .
.

.

.
.

Konkurs fotograficzny
Cd. Regulaminu ze s. 6.
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„Wieści gminy Gierałtowice” pomału zdo-
bywają świat. W czasie wakacji dotarły 
na moskiewski Plac Czerwony i duńską 
wyspę Bornholm. Jesienią zaś w Himalaje.

Tam w scenerii egzotycznego hoteliku Paradise 
Garden, postanowił przewertować wakacyjne 
wydanie „WIEŚCI” nasz czytelnik, a zarazem 
sympatyk klubu „Stokrotka”, pan Michał 
Janicki. Lektura pisma u podnóża masywu  
Annapurny (8091 m npm.) możliwa była dzięki 
udziałowi pana Janickiego w wyprawie zorga-
nizowanej przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne z Katowic, którego 
prezesem jest Eugeniusz Poloczek. 
Celem 15 osobowej grupy była Annapurna. 
Wszyscy uczestnicy dotarli do Annapurna Base 
Camp 4130 m npm., a 3 osoby zdobyły Tent Peak 
5663 m npm. Redakcja pisma składa serdeczne 
gratulacje wszystkim śmiałkom egzotycznej 
wyprawy. 

. 

Gmina Gierałtowice znalazła się w gronie laure-
atów konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę 
i miasto 2009 roku” w kategoriach: „Komple-
ksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg 
i ulic” oraz „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub 
obiektu”.                                                
                      
W pierwszej dziedzinie II miejsce przyznano 
oświetleniu ulicznemu przy ul. Dworskiej łączą-
cej miejscowości Paniówki i Chudów. Przy tej 
ulicy usytuowany jest w głębi Zamek w Chudowie 
- pochodzący z lat 30-tych XVI wieku wraz z od-
budowaną Oberżą pod Świętym Jerzym.      
Nagrodzone oświetlenie uliczne wykonano 
w trakcie przebudowy drogi z poszerzeniem 
o chodnik i ścieżkę rowerową na długości 780 m 
oraz wzdłuż przyległego parkingu. Na 26 słupach 
oświetleniowych zawieszono oprawy Selenium.  

W kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni 
lub obiektu” III nagroda przyznana została dla 
podświetlenia usytuowanego przed budynkiem 
OSP Gierałtowice (obok Urzędu Gminy) odre-
staurowanego konnego wozu strażackiego z po-
czątku XX wieku. Czterokołowy wóz z drewnianą 
ramą i resorami podświetlony został trzema opra-
wami o kolorach: czerwonym, niebieskim i białym 
symbolizujących żywioły: ogień, wodę i po-
wietrze.                     

.
. 

.

.
.

.

Spotkanie G8 i platformy IGW

Pierwszą część spotkania zdominował temat za-
grożenia lokalnymi podtopieniami oraz powo-
dzią. Ogólną sytuację dotyczącą ww. zagrożeń na 
terenie powiatu gliwickiego przedstawił starosta 
Michał Nieszporek. Informacje te oparte były na 
materiałach przygotowanych przez pracowników 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach.   
Temat związany z zagrożeniem powodziowym 
kontynuował wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel. Poinformował m.in. o nowatorskich me-
todach budowania wału przeciwpowodziowego, 
które stosuje się w gminie Gierałtowice. Chodziło 
o kilkunastometrowe rękawy przeciwpowodzio-
we napełniane wodą. Informacja ta spotkała się 
z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników 
spotkania. 
W dalszej części poruszone zostały zagadnienia 
dotyczące energetyki gminnej. Referat na ten te-
mat wygłosił wójt dr inż. Joachim Bargiel. 
Omówił m.in. zasadę funkcjonowania minicen-
trów energetycznych, posługując się przykładem 
gminy Gierałtowice. Skupiska czterech sołectw 
sprzyjają ich funkcjonowaniu. Podkreślił, że mini-
centra zapewniają bezpieczeństwo energetyczne, 
które jest na pierwszym miejscu ustawy o zarzą-
dzaniu kryzysowym. 

Głos zabrał również prof. dr hab. inż. Jan Popczyk 
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zachęcał 
obecnych na spotkaniu włodarzy gmin do inwesto-
wania w ekologiczne źródła pozyskiwania energii, 
wskazując m.in. na biogazownie. 
Profesor Popczyk jest inicjatorem tworzenia sze-
rokiej platformy IGW dla wspomagania nowa-
torskich inicjatyw w dziedzinie gminnej ener-
getyki zrównoważonej, m.in. poprzez wykorzy-
stanie lokalnych zasobów agroenergetycznych 
oraz  środków unijnych. 
Dalszą część spotkania  Dokończenie na stronie 9

Jerzy Miszczyk

17 lutego br. wójt Joachim Bargiel oraz 
przedstawiciele UG Gierałtowice podjęli w sali 
sesyjnej grupę niezwykłych gości, przybyłych ze 
swoimi opiekunami. Gierałtowicki urząd odwie-
dziła bowiem grupa dzieci (w wieku od 3 do 5 lat) 
biorąca udział w projekcie „Na dobry początek” 
prowadzonym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Gierałtowicach w ramach Akademii 
Koszałka Opałka. 
Obszerniej o projekcie i działaniach GBP w Gie-
rałtowicach poinformujemy w następnym wy-
daniu „WIEŚCI”. 

Weronika Bargiel Foto: archiwum UG
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Spotkanie G8 i platformy IGW, cd. ze s. 8

kontynuowano zwiedzając pływalnię Wodnik, 
która również jest przykładem zastosowania no-
woczesnych rozwiązań energetycznych. Zastoso-
wano w niej połączony układ: kotłów gazowych, 
agregatu kogeneracyjnego oraz układu solary-
cznego.

Część trzecia spotkania odbyła się na terenie 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie dysku-
towano na temat realizacji przez gminy pakietu 
klimatycznego 3x20.

Co wyróżnia Wodnika z grona podobnych 
obiektów - mam na myśli pływalnie, których 
właścicielami są gminy miejskie lub wiejskie.

Proszę powiedzieć, jak duże jest zaintereso-
wanie ofertą Wodnika?

Nie trzeba być dobrze zorientowanym co i za ile 
oferują konkurencyjne obiekty, aby zauważyć, 
że ceny (bilety) na Wodniku są stosunkowo 
niskie. Czy uważa Pan, że z ekonomicznego 
punktu widzenia będzie to dla pływalni ko-
rzystne?

P. Dejneka: Pływalnia Wodnik jest obiektem, który 
można sklasyfikować wielkością i ilością atrakcji 
pomiędzy zwykłym basenem a aquaparkiem. 
W stosunku do zwykłych pływalni wyróżnia się 
dużą ilością atrakcji - 4 wanny z hydromasażem 
w tym 2 z solankami (w małych basenach zazwy-
czaj brakuje solanek i jest tylko 1 wanna), tunel 
wodny z masażami oraz grota solna, których 
próżno szukać na zwykłych basenach. Z moich 
obserwacji wynika jednak, że największym powo-
dzeniem wśród atrakcji cieszy się basen rekre-
acyjny, który posiada dodatkowo dysze do masażu 
i podniesioną temperaturę wody, w którym to ro-
dzice spędzają najwięcej czasu ze swoimi pocie-
chami. Gabinet masażu, solarium, dwa rodzaje 
sauny oraz sklep sportowy, a od kwietnia dodatko-
wo część restauracyjna to kolejne wyróżniki obie-
ktu pokazujące przewagę nad zwykłymi basenami. 
Atrakcje te nie są może tak rozbudowane jak 
w aquaparkach, ale ich mniejsze rozmiary z pe-
wnością rekompensują ceny - znacznie niższe niż 
w aquaparku i jednocześnie niewiele wyższe 
niż na standardowo wyposażonych basenach. 

Jak dotąd zainteresowanie basenem przerosło 
nasze oczekiwania. W przeciągu miesiąca 
funkcjonowania obiektu odwiedziło nas około 
16 tysięcy ludzi, a rekord dzienny korzystających 
z pływalni to ponad 1000 osób. Zauważyłem 
również, że z każdym dniem przybywa nam grup 
zorganizowanych spoza gminy. 

 

Cennik korzystania z pływalni został opracowany 
tak, aby przychody basenu pokrywały bieżące 
funkcjonowanie pływalni, a jednocześnie nie od-
straszyły klientów i były konkurencyjne zarówno 
w stosunku do aquaparków jak i mniejszych miej-
skich basenów. Czy uda się zapewnić bieżące 
funkcjonowanie pływalni z przychodów uzale-
żnione jest od wielu czynników zewnętrznych 
takich jak np.: koszty energii elektrycznej, gazu 
czy też wody, których zużycie oszacowano na 
przykładzie innego basenu, natomiast w praktyce 
okaże się czy przyjęte założenia są trafne. Wpływ 
na ww. koszty mają na przykład warunki atmo-
sferyczne, które w tym roku nie są dla nas zbyt 
łaskawe. Reasumując zarówno strona kosztowa 
jak i dochodowa są na bieżąco monitorowane, a co 
za tym idzie cennik pływalni jest elastyczny i bę-
dzie w razie potrzeb korygowany.

Żadna z osób fizycznych czy też instytucji nie ma 
możliwości nieodpłatnego korzystania z pływalni 
na czele z moją skromną osobą. Inną sprawą jest, 
że dzieci i młodzież korzystają obecnie z pływalni 
i realizują zajęcia w ramach tzw. 4 godziny wycho-
wania fizycznego. Koszty realizacji tego przed-
sięwzięcia w 100 % 

Czy są osoby, instytucje, które z pływalni korzy-
stają bezpłatnie? 

pokrywa 

Przemysław Dejneka - dyrektor GKP Wodnik

Dokończenie na s.10

Tekst i foto: J. Miszczyk

Uczestnicy spotkania G8 i platformy IGW - przedstawiciele gmin: Gierałtowice, Kleszczów, Stryków i Knurów.

Kolejny występ w wykonaniu podopiecznych 
świetlicy Gierałtowice odbył się 27 stycznia br. 
Okazją do zaprezentowania swoich umiejętności 
przed najbliższymi był Dzień Babci i Dziadka. 
Tym razem uczestnicy cotygodniowych war-
sztatów teatralnych (instruktorki Sylwia 
Maślanka, Mirosława Mirańska - Baraniuk) za-
grali bajkę „Szewczyk Dratewka”, ponadto 
dziewczynki uczęszczające na lekcje gry na or-
ganach (instruktorka Beata Stawowy)  wykonały 
swoje popisowe utwory.                  

Tworzenie scenografii, rekwizytów a także 
zaproszeń - laurek na przedstawienie było 
elementem zajęć plastycznych. Zaproszeni 
goście mieli możliwość obejrzenia świetlicowej 
kroniki prowadzonej przez instruktorki, na której 
kartach uwiecznione są wszystkie najciekawsze 
momenty z życia świetlicy.                 
Wieczór zakończył się gromkimi brawami oraz 
poczęstunkiem,  które były podziękowaniami za 
trud i prace naszych podopiecznych.       
Chętnych serdecznie zapraszamy do ucze-
stnictwa w  warsztatach teatralnych, kolejne 
zajęcia już po feriach zimowych!         

 .

 .

.

.

Tekst:Mirosława Mirańska-Baraniuk

Mam talent... po dziadkach

Już po raz jedenasty Gimnazjum nr 2 w Paniów-
kach gościło Seniorów. Na spotkanie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka przybywają bardzo 
chętnie. I choć na dworze tęgi mróz i sporo śnie-
gu - przychodzą często z wielkim wyprzedzen-
iem, by zająć miejsca przy dekoracyjnie zasta-
wionych stołach. Czekając cierpliwie na rozpo-
częcie programu, wchłaniają ciepłą, życzliwą 
atmosferę tego miejsca. I czują się tu doskonale, 
młodzież zaprowadzi na miejsce, wskaże szatnię, 
poczęstuje filiżanką kawy czy herbaty, a do tego 
przepyszne domowe wypieki przygotowane 
przez wnuczęta.

W programie artystycznym wyszło jak wiele 
talentów drzemie w naszych gimnazjalistach - 
wokalnych, tanecznych, muzycznych. Babcie 
i Dziadkowie dumnie spoglądali na scenę, 
a zwłaszcza gdy występował wnuk czy wnuczka. 
Program zaś był bardzo bogaty, młodzież tań-
czyła, śpiewała, opowiadała kawały, recytowała. 
Skąd się wzięła taka 

.

Dokońcenie na s. 11
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budżet gminy Gierałtowice

Proszę opowiedzieć o planach, tych bliższych 
i dalszych związanych z wykorzystaniem ba-
senu. Czy będą tu organizowane zawody spor-
towe o randze np. regionalnej, krajowej?

.

Co do dalszych planów dotyczących wykorzysty-
wania pływalni to przede wszystkim działalność 
marketingowa ukierunkowana na szkoły spoza 
terenu gminy Gierałtowice, pozwalająca na ma-
ksymalne wykorzystanie obiektu do godz. 16 w ty-
godniu. Wstępnie planujemy również organizację 
zawodów pływackich o puchar Wójta Gminy Gie-
rałtowice, dla szkół z terenu naszej gminy. Zawody 
odbędą się w czerwcu br. Co do dalszych planów 
dotyczących działalności sportowej to planowane 
jest utworzenie przy basenie stowarzyszenia kul-

tury fizycznej prowadzącego m.in. sekcje pły-
wackie, co pozwoli na pozyskiwanie zewnę-
trznych środków finansowych na organizację za-
jęć dla dzieci i młodzieży. Na przyszły rok pla-
nujemy również organizację kursu dla młodszych 
ratowników (nabór kandydatów rozpocznie się 
prawdopodobnie w miesiącu wrześniu br.). 
Myślę, że warto wspomnieć również o firmach 
wynajmujących część basenu na prowadzenie 
działalności szkoleniowej. Jest ich w chwili 
obecnej 8, a ich oferta skierowana jest zarówno 
do dzieci jak i dorosłych. Obejmuje ona zajęcia 
z nauki pływania, doskonalenia pływania, nauki 
pływania dla niemowląt a także zajęcia Aqua-
aerobiku. Szczegółowe informacje na temat orga-
nizowanych zajęć wraz z kontaktem do firm znaj-
dują się w specjalnej gablocie umieszczonej na 
parterze budynku pływalni.

Rozmowa z dyrektorem Wodnika 
cd. ze strony 9

Rozmawiał Jerzy Miszczyk

Objaśnienie - Bilety ulgowe:
1) Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:
    - dzieci, młodzież szkolna, studenci studiów dziennych do 26 lat po okazaniu ważnej legitymacji.
    - w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.
    - emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta / rencisty.

2) Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch w przypadku 
jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi.

3) Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do 16 roku życia 
oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające o niepełnosprawności: znacznej lub 
umiarkowanej.

4) Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez 
upoważniony do tego organ.

5) Opiekun grupy zorganizowanej  wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

   + dziecko
wg. cennika

   + dziecko
wg. cennika} }

  1. Bilet wstępu - normalny 1 godzina                               7,50/60 minut                             9,00/60 minut
                          - ulgowy     1 godzina                               5,50/60 minut                             6,00/60 minut
                          - normalny  2 godziny                             12,00/120 minut                         15,00/120 minut
                          - ulgowy      2 godziny                               8,00/120 minut                           9,00/120 minut   
                          - dzieci do lat 3                                          bezpłatnie                                  bezpłatnie

  2. Bilet rodzinny
      1 godzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)             6,50/60 minut                          7,50/60 minut 
      2 godzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)            11,00/120 minut                     14,00/120 minut
  
  3. Karnet - 10 wejść po 60 minut
      normalny                                                                                                       75 zł
      ulgowy                                                                                                           50 zł

  4. Karta abonamentowa
      500 zł - do wykorzystania 600 zł                                               500 zł + kaucja za kartę (30 zł)
      100 zł - do wykorzystania 120 zł                                               100 zł + kaucja za kartę (30 zł)
        60 zł - do wykorzystania   70 zł                                                 60 zł + kaucja za kartę (30 zł)
  
  5. Bilet grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun)
      normalny                                                                 7,00/osoba/60 minut                8,50/osoba/60 minut
      ulgowy                                                                    5,00/osoba/60 minut                 5,50/osoba/60 minut  
      normalny                                                               11,00/osoba/120 minut             14,00/osoba/120 minut      
      ulgowy                                                                    7,00/osoba/120 minut                8,00/osoba/120 minut

  6. Bilet senior
      1 godzinny                                                                          6,50 zł                                 ---------------------
      2 godzinny                                                                        11,00 zł                                 ----------------------

  7. Osoby niepełnosprawne
      indywidualnie                                                                                         4,00 zł/60 minut
      grupa z opiekunem                                                                                3,00 zł/60 minut

  8. Rezerwacja toru - podmioty prowadzące              40,00 zł/60 minut                      60,00 zł/60 minut 
      działalność sportowo-rekreacyjną

  9. Rezerwacja 1/4 niecki basenu pływackiego          80,00 zł/60 minut                   100,00 zł/60 minut 
      na zajęcia aqa aerobicu

10. Rezerwacja 1/2 basenu rekreacyjnego                 80,00 zł/60 minut                   100,00 zł/60 minut

11. Rezerwacja basenu rekreacyjnego                     140,00 zł/60 minut                    160,00 zł/60 minut 

.

.

.

.

.

.

Poniedziałek - piątek
7.00 - 16.00

Poniedziałek - piątek
16.00 - 22.00
Sobota - niedziela
8.00 - 22.00

Cena w zł (z podatkiem VAT)

Paniówki ul. Gliwicka 11b
tel. 32 44 00 470

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie

Więcej informacji na: www.wodnik.gieraltowice.pl

AQUA  AEROBIK:
Wtorek 20:30 - 21:30,
Czwartek 20:30 - 21:30
Piątek 21:00 - 22:00
Niedziela 20:30 - 21:30
Miejsce zajęć: Pływalnia „Wodnik” 
w Paniówkach

wymodelować sylwetkę, wzmocnić mięśnie 
i ujędrnić ciało ... oraz zrelaksować się....
To zajęcia odpowiednie dla CIEBIE!!!

 Zapraszamy na zajęcia w dniach:

Poniedziałek, środa - 17.30 -18.30
Piątek -19.00 - 20.00

Wtorek, czwartek - 19.00 - 20.00

Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach, 
ul. Powstańców Śląskich 41
(wejście od strony boiska szkolnego - aula) 

Szkoła Podstawowa w Paniówkach, 
ul. Zwycięstwa 44 (wejście od strony 
gimnazjum - sala gimnastyczna) 

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

AQUA AEROBIK

Jeśli Twoim celem jest: Jeśli Twoim celem jest: Jeśli Twoim celem jest: Jeśli Twoim celem jest: 
spalić tkankę tłuszczową, 

Zareklamuj się 
w „WIEŚCIACH”

Foto Piast
Studio fotografii: artystycznej, cyfrowej,
wielkoformatowej.  

D. & J. Kamińscy

Zdjęcia studyjne i w plenerze 
Wydruki fielkoformatowe
Albumy okolicznościowe z fotografiami
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Nasze piękno 
zależy od nas

Otwarcie Aqua SPA 2

- Jak zachęciłaby pani do korzystania z usług 
Spa?                                                            

Życie na wysokich obrotach i praca w ciągłym 
stresie budzą potrzebę rekompensującej ucieczki 
w celu rozładowania napięć dnia codziennego.
W tym wyjątkowym miejscu każdy znajdzie 
odprężenie i ukojenie po silnym stresie, a wszyst-
kie swoje problemy z pogranicza zdrowia i urody 
zostaną w końcu skutecznie rozwiązane. Twoje 
ciało nie ma dla nas tajemnic. Nie ważne czy 
chodzi o skórę, nadwagę czy cellulit. Jesteśmy 
tu po to, aby pomóc Państwu w regeneracji, 
pielęgnacji oraz odmłodzeniu ciała i ducha, 
a także zadbać o poprawę kondycji.              

-Dlaczego AQUA SPA2 ?                    

AQUA SPA1 mieści się w Knurowie na tam-
tejszym basenie. Salon Urody AQUA SPA2 to 
drugie takie miejsce, które powstało dzięki mojej 
pasji i doświadczeniu. Idealne do odpoczynku, 
gdzie w wyciszonej atmosferze i ciepłym kli-
macie każdy zregeneruje swe siły i zadba o swoje 
ciało Organizujemy także imprezy zamknięte dla 
firm i ich szczególnych gości w wyjątkowej 
atmosferze zabiegów relaksacyjnych.                 

.
.

.
.

.

.

.
.

„Są chwile, o których chcemy pamiętać i miej-
sca, do których wracać”. Chcę, aby takim miej-
scem było dla naszych klientów AQUA SPA2. 

Zapraszamy do nowo otwartego SALONU 
AQUA SPA2, mieszczącego się w budynku  
Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach. 
Jego Uroczystego otwarcia dokonali wójt gminy 
Joachim Bargiel wraz z właścicielką Dorotą Ma-
rzec - Loską. Podczas otwarcia zostały przed-
stawione usługi i zabiegi jakie będą oferowane 
dla klientów: szeroka gama masaży, mini si-
łownia, solarium, sauna sucha, sauna wilgotna, 
gabinet kosmetyczny. Działalność salonu nie-
wątpliwie przyczyni się do zwiększenia atra-
kcyjności Wodnika. Zabiegi i pobyt w SPA 
świetnie uzupełnią  rekreacyjno-sportową ofertę 
pływalni.                  .

Rozmowa z Dorotą Marzec-Loską, właści-
cielką AQA SPA2. 

utalentowana młodzież? Niewątpliwie wiele 
odziedziczyła po swych Dziadkach, ale też dużo 
się od nich nauczyła.
Słyszeliśmy, jak dobrze uczniowie władają gwa-
rą, ale również językiem literackim. Potrafią żar-
tować, wystawiać kabarety, ale też w odpo-
wiednim momencie podjąć poważną konfe-
ransjerkę. Uzdolnieni plastycznie - prezentowali 
swoje prace w części dekoracyjnej, a tańczący

pokazali na żywo swoje umiejętności i wdzięki.
Jak ważne miejsce zajmuje to święto w tradycji 
szkoły i środowiska niechaj świadczy żywy, 
aktywny udział i uczestnictwo naszych absol-
wentów, którzy w ten wieczór pojawili się 
w szkole. Niektórzy, aby jeszcze raz wystąpić na 
scenie swojego gimnazjum a inni, by tylko popa-
trzeć, spotkać się ze wszystkimi, którzy tworzą 
atmosferę tej szkoły.                       
Ogólnie zaś królował uśmiech na twarzach 
młodych i starszych i to jest najważniejsze, że jest 
coś, co łączy pokolenia.

 .

Mam talent... po dziadkach
cd. ze s. 9.

/Gimnazjum nr 2 w Paniówkach/

Noworoczne spotkanie 

Do tradycji koła należy uroczyste spotkanie nowo-
roczne. W tym roku zorganizowali je 27 stycznia 
w gierałtowickiej restauracji Szmaragdowa. 
Przyszło około 80 osób.
Pierwsze spotkanie w roku jest dobrą okazją, aby 
podsumować ten miniony, ale również ustalić 
najważniejsze przedsięwzięcia, które mają przed 
sobą. W tym względzie prym wiedzie Agnieszka 
Pyrek - przewodnicząca koła. Jest osobą ener-
giczną. Dba o to, aby wszystkie istotne  informacje 
zostały wyraźnie zakomunikowane. 
Na spotkaniu obecny jest jeden z najmłodszych 
członków gierałtowickiego koła Gerard Un-
growski, który realizuje swoją pasję życiową jako 

przewodnik górski. Zaraził nią również spore 
grono emerytów i rencistów. Wspólnie zasta-
nawiają się jaki nowy szlak przejdą razem w tym 
roku. 
Jednak spotkanie koła, a organizują je regularnie 
co miesiąc, (w ostatnią środę) to nie tylko sprawy 
formalne. To okazje do osobistych rozmów, 
wspólnego śpiewu, tańca, goszczenia się przy sto-
le. Tak jest i tym razem.   
W gronie obecnych znajdują się dwaj panowie 
szczególnie zasłużeni dla koła. To Henryk Ko-
chanecki i Norbert Bismor. 

Pierwszy z nich z kołem związany jest od 1982 
roku. W tym właśnie czasie zakończył swoją pracę 
zawodową na KWK Knurów i od tego czasu 
pracuje społecznie. - Pracuję dla przyjemności - 
wyjaśnia Henryk Kochanecki - nie wyobrażam 
sobie życia, bez działania, organizowania imprez, 
wspólnych spotkań. Przez dotychczasowe lata 
swojej działalności nie brakowało mu sposobno-
ści, aby żyć tak jak lubi. Przez dziesięć lat był 
przewodniczącym koła w Gierałtowicach - do ro-
ku 1995. Dodać jeszcze trzeba 4 kadencje na sta-
nowisku przewodniczącego Oddziału PZERiI 
w Knurowie.
Norbert Bismor w życiu społeczności emerytów 

uczestniczy od 1989 roku. Lubi kontakt z ludźmi. 
Dobrze spełniał się pracując w zarządzie koła jako 
specjalista kulturalno-oświatowy, organizując 
różnorakie imprezy. Zaznacza, że przez 5 lat 
współpracował w tym zakresie ze Stanisławem 
Wyrzgolikiem.   
Gmina Gierałtowice, doceniając zasługi i pracę 
Henryka Kochaneckiego i Norberta Bismora, 
na rzecz społeczności nie tylko emerytów, 
uhonorowała ich we wrześniu 2009 roku pamią-
tkowymi medalami.   

Jerzy Miszczyk

Henryk Kochanecki i Norbert Bismor

Z inicjatywy gimnazjalistów z Paniówek, a szczególnie należy wyróżnić Magdę i Janka - 
13.12.2009r. miał miejsce wspaniały koncert charytatywny, którego celem była pomoc dla 
ciężko chorego kolegi - Remigiusza - ucznia III klasy gimnazjum, a zarazem wychowanka 
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.                                   .Dokończenie na s.12
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Uczniowie sami przygotowali program arty-
styczny, zadbali o informację w postaci plakatów 
i ulotek. Pozyskali również wielu sponsorów, 
darczyńców, którzy ufundowali atrakcyjne 
oferty objęte licytacją.                  
W barwnym, pełnym młodzieńczego dynami-
zmu koncercie nie zabrakło zespołu „The name”, 
popisów wokalnych i recytatorskich gimnazja-
listów, a także występów zaproszonych gości.
Na koncert przybyło bardzo wielu mieszkańców 
Paniówek i okolicy, a wśród gości wyróżniali się 
wychowankowie ośrodka „Caritas” wraz z opie-
kunami. Na ich twarzach cały czas gościły 
uśmiech i radość, a szczególne emocje towa-
rzyszyły wszystkim podczas licytacji.       
Efektem ogólnych działań była zebrana kwota 
6000 zł, za którą koledzy i koleżanki sprawili 
Remkowi ogromną radość, kupując komputer. 
Pieniędzy starczyło również, by wesprzeć i obda-
rować jeszcze inne chore dzieci oraz sfinansować 
rehabilitację Remka.                     
Piękny przykład wrażliwości ludzkiej i szlache-
tności Waszych serc, brawo gimnazjaliści!     
Pamiętajcie zawsze o tym, że: „Tylko ten ma 
serce, kto ma je dla innych”. - (F. Hebbel).

.

.

.

.

Warsztaty ceramiczne to bardzo dobry sposób 
na rozbudzenie wrażliwości artystycznej dzieci, 
rozwinięcie zdolności manualnych oraz uka-
zanie im drogi jaką musi przejść kawałek gliny, 
aby stać się pięknym kolorowym wyrobem.

W Szkole Podstawowej w Chudowie dzieci miały 
możliwość uczestnictwa w warsztatach, które były 
częścią projektu „ARTYSTYCZNE  SPOTKA-
NIA  NA  ZAMKU. Śladami pisarza dworskiego 
Piotra Tuzinka”. Zajęcia bardzo spodobały się 
wszystkim uczestnikom, a prace będzie można 
zobaczyć na wystawie, która będzie pod-
sumowaniem kolejnej edycji „Działaj Lokalnie”.

Nauczyciel SP Chudów Karina Karcz

Warsztaty Ceramiczne

Zimowy sezon koncertowy

11 grudnia 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pyskowicach odbył się VI Między-
gminny Konkurs Mowy Śląskiej Bery i bojki śląskie o nagrodę Burmistrza Miasta Pyskowice.

            

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Rywalizacja polegała na przedstawieniu 
monologu, wiersza lub scenki w dialekcie śląskim. 
Jury miało nie lada problem w wyłonieniu zwy-
cięzców. Jednak bezkonkurencyjna okazała się 
uczennica klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach - Sylwia Szulc, która przedstawiła 
autorski tekst pt.: Całko prowda o mojej kamratce. 
Uczniowie klasy pierwszej - Szymon Zubek 
i Adam Porwoł zdobyli wyróżnienie za przedsta-
wienie skeczu pt.: Górnik. Wyróżnienie otrzymali                

również uczniowie klasy pierwszej - Lidia Strąk, 
Mariusz Strąk i Krystian Kocur za odegranie 
scenki pt.: Wyprawa na wykopki.       
Natomiast Angelika Więcko odebrała nagrodę za 
zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym 
Humor śląski  w rysunku satyrycznym. 
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy!                

.

 .

10 stycznia młodzi soliści ze studia muzycznego 
Gama koncertowali w sali gliwickiej sceny Bajka.
Podopieczni Mirosławy Sander do swojego 
repertuaru włączyli sporo utworów Fryderyka 
Chopina. Wybór ten podyktowany był 200 roczni-
cą urodzin wielkiego kompozytora. Sławne ma-
zurki, polonezy i walce na instrumentach klawi-
szowych grali m.in.: Marta Rożek, Tomasz 
Marcol, Laura Dymarz, Angelika Matysik, 
Barbara Koźluk. Publiczność mogła również 
wysłuchać znanych arii operowych i operetko-
wych w wykonaniu tenora Kamila Korolczuka. 
Nie zabrakło też muzyki popularnej z repertuaru 
ABBY czy Franka Sinatry.   

24 stycznia w kościele parafialnym w Chudowie 
publiczność miała okazję poczuć jeszcze 
atmosferę świąt Bożego Narodzenia, słuchając 
pięknych kolęd w wykonaniu miejscowego Chóru 
Bel Canto i zaproszonych gości. Organizatorzy 
urozmaicili koncert przeplatając go występami 
młodzieżowych zespołów muzycznych. W ko-
ściele rozbrzmiewały gitary. Słuchano także 
melodii wykonywanych na fletach prostych.   
W kościele parafialnym w Paniówkach, podobny 
koncert odbył się w ostatnią niedzielę stycznia.
Natomiast 29 stycznia gierałtowickie zespoły 
śpiewacze: Skowronek i Skowronki, kolędy śpie-
wały w sali miejscowej szkoły. Prowadząca spo-

-tkanie Beata Stawowy zadbała o dobrą atmosferę, 
zadając publiczności przeróżne zagadki mu-
zyczne.    

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Chóru 
Słowik, które odbyło się 26 lutego, mandat prezesa 
otrzymała Irena Ciąglik. Wcześniej z funkcji tej 
zrezygnował dotychczasowy prezes Herbert Lo-
mania. 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 
również w gierałtowickim Skowronku. Funkcję 
prezesa powierzono tam Tadeuszowi Czechowi. 
Zastępcą prezesa wybrano Weronikę Czech.
Natomiast w Chórze Bel Canto zebranie spra-
wozdawcze odbyło się 26 stycznia. Nowych władz 
nie wybierano.

J.M.

J.M.

„Każde pokolenie chce zmienić świat” 
- te słowa stały się myślą przewodnią Dnia 
Seniora, który odbył się 26 stycznia w Gim-
nazjum nr 3 w Przyszowicach. 

Imprezę zorganizowały klasy pierwsze wraz 
z wychowawczyniami: Janiną Widuch i Anetą 
Marek. Pierwszoklasiści spotkali się z seniorami 
na uroczystym poczęstunku połączonym z mon-
tażem słowno-muzycznym i przedstawieniem. 
Uczniowie starali się pokazać przybyłym do 
szkoły babciom i dziadkom wszystkie swoje ta-
lenty. Umiejętnościami aktorskimi popisali się 
prezentując dwa przedstawienia, zdolnościami 
wokalnymi - wykonując piosenki współczesne 
oraz utwory z dawnych lat. Grą na pianinie ocza-
rował zebranych Tomasz Marcol, a najwięcej 
oklasków zebrali gimnazjaliści za układy ta-
neczne - walca wiedeńskiego oraz kankana.    
Tradycja i nowoczesność przenikały się w przy-
gotowanej przez uczniów prezentacji multime-
dialnej, będącej sentymentalną podróżą przez 
pokolenia. Były oklaski, śmiech, wzruszenie, 
a przede wszystkim okazja do wspólnego święto-
wania, powspominania, porozmawiania, na co 
w dzisiejszym zabieganym świecie niejedno-
krotnie brakuje nam czasu.                  
„Każde pokolenie ma własny czas” - ważne, żeby 
go jak najlepiej wykorzystać, aby odkrywać 
nowoczesność, szanując przeszłość. Ta prawda, 
ukazana różnymi środkami artystycznego wy-
razu, wybrzmiała mocno w murach przyszo-
wickiego  gimnazjum. 

 .

.

Z przez pokolenia

/Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach/

Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach
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Foto: Przemek Rakoniewski

Siatkarze z mistrzami gminy

Zawody rozegrano w sali sportowej Gimnazjum 
nr 2 w Paniówkach. Uczestniczyły w nich repre-
zentacje wszystkich gimnazjów z terenu gminy 
Gierałtowice. Z turnieju zwycięsko wyszli gospo-
darze. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zdobyli 
tytuły mistrzów gminy Gierałtowice. Trenerem 
mistrzowskich drużyn jest mgr Klaudia Guzik.

Kochani przyjaciele i sympatycy skata. Są w historii 
chwile szczególne, związane z ważnymi wydarze-
niami. Wspominamy je często przy okazji upływu 
czasu, a właśnie nam już upłynęło 10 lat.   

Od dawien dawna gra w skata to tradycyjnie ulubiona 
rozrywka Ślązaków i też rzeczą naturalną było i jest, 
że również w Przyszowicach ludzie zasiadali do stolików, 
aby rozgrywać swoje turnieje skatowe, czy to rodzinne 
czy też w szerszym gronie przyjaciół. Konsekwencją 
fascynacji tą grą było założenie i zarejestrowanie 
w 2000 roku przez  grupę przyjaciół (Żogałę Tadeusza, 
Makselona Jerzego, Dudło Jerzego, Kurpasa Stefana, 
Poloka Mieczysława i Pilnego Krzysztofa) Klubu Skata 
pod nazwą: Sekcja Skata Sportowego LKS Jedność 32 
Przyszowice. Pod tą nazwą klub do dnia dzisiejszego 
odnosi sukcesy i propaguje tą piękną grę, jaką jest 
niewątpliwie nasz śląski SKAT.             
10 lat minęło - uznaliśmy, że najlepszym sposobem 
do wspomnień będzie dzisiejsze spotkanie.    
Pozwólcie, że przypomnę niektóre fakty z tego 
dziesięciolecia, a jest ich sporo.                
Wspomniana wyżej grupa inicjatywna przystąpiła do ro-
zgrywek ligowych PZSkat w lidze okręgowej w Okręgu 
Zabrze zajmując w niej na początek 14 miejsce na 16 
startujących drużyn. W kolejnym sezonie 2001 awan-
sowaliśmy już do III ligi i w sezonie 2002 graliśmy już 
w III lidze i zgłosiliśmy do rozgrywek drugą drużynę do 
Ligi Okręgowej. Ten sezon ligowy zaliczyliśmy na tzw. 
remis, jednak nasi zawodnicy w klasyfikacjach 
indywidualnych odnieśli znaczące sukcesy, i tak 
Makselon Jerzy wygrał Centralną Barbórkę w której 
uczestniczyło ok. 500 zawodników. Wspomniany już 
Jerzy Makselon i Golik Paweł zakwalifikowali się do 
ścisłego finału Indywidualnych Mistrzostw Polski 
zajmując kolejno 21 i 35 miejsca na 84 startujących. 
W sezonie 2003 I drużyna awansowała do II ligi, a II 
drużyna awansowała do III ligi. Należy także nadmienić, 
że 6 naszych zawodników awansowało do finału Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski. Można powiedzieć, że był 
to sezon sukcesów.                           
W sezonie 2004 I drużyna zajęła w II lidze 6 miejsce, II 
drużyna w III lidze - 11 miejsce a III drużyna 10 miejsce 
w Lidze Okręgowej. Z indywidualnych osiągnięć trzeba 
przypomnieć zajęcie przez Janusza Papklę I miejsca 
w dużym turnieju w zabrzańskim M1.  Mistrzem Okręgu 

..

.

.

 .

.

został Paweł Golik, a w tej samej kategorii 3 miejsce 
zajął Michał Szczecina. 4 naszych zawodników uzyskało 
awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski. 
Sezon 2005 to spadek I drużyny z II do III ligi
i awans II drużyny z III ligi do ligi II, a więc remis na tym 
szczeblu. III drużyna zajęła 6 miejsce w Lidze Okrę-
gowej. Z innych sukcesów należy wspomnieć I miejsce 
indywidualnie Janusza Papkali w turnieju między-
gminnym powiatu gliwickiego, drużynowo zdobycie 
Pucharu Wójta Gminy Gierałtowice. 
Sezon 2006 to 7 miejsce 1 drużyny w II lidze, 10 miejsce 
II drużyny w III lidze i 1 miejsce a tym samym awans do 
III ligi 3 drużyny w Lidze Okręgowej. W sezonie tym 
również nasza drużyna zdobyła Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice. Sezon 2007 kolejno to: wygranie 
cyklu turniejów o Puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu Gliwice, zdobycie wicemistrzostwa Polski przez 
Michała Szczecinę i jego uczestnictwo w Champion 
League i XV mistrzostwach Europy w Kirchaim, 
wywalczenie przez I drużynę awansu do I ligi, 4 miejsce 
II drużyny w III lidze, 16 miejsce III drużyny w III 
lidze i spadek do ligi okręgowej, 3 miejsce IV 
drużyny w lidze okręgowej, 5 miejsce w Drużynowym 
Pucharze Polski a 5 zawodników awansowało do Finału 
Mistrzostw Polski, 2 miejsce w Pucharze Wójta Gminy 
Gierałtowice. 
Sezon 2008 nie obfitował w takie sportowe sukcesy jak 
poprzedni, bowiem tylko znaczące było IV miejsce 
Alfosa Famuli w finale mistrzostw Polski i wygrana 
Grand Prix Polski w Siemianowicach przez Pawła 
Golika. Sukcesem też można określić powołanie do 
drużyny narodowej Michała Szczeciny i Pawła 
Golika na mistrzostwa świata w Calpe w Hiszpanii 
i zajęcie tam III miejsca, a indywidualnie byli tam 
kolejno: Pawł Golik 76, Michał Szczecina 235, a Ryszard 
Bryła 237. 
Niewątpliwie dużym sukcesem było zajęcie 2 miejsca, 
a więc zdobycie Drużynowego Wicemistrza Polski 
w Jastrzębiu Zdroju. Ewenementem chyba na skalę 
światową było zorganizowanie przy pomocy sponsora - 
firmy BOHAMET pierwszego podziemnego turnieju 
Skata w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu, który 
wygrał nasz zawodnik Pilny Krzysztof. Była też o  tym 
wydarzeniu relacja w Telewizji Silesia. 
Sezon 2009 to sezon bez znaczących sukcesów, ale nie 

sposób nie wymienić wicemistrzostwa Polski 
zdobytego przez Pawła Golika, udział drużyny 
w finale Drużynowych Mistrzostw Polski (15 
miejsce), a także reprezentowanie Polski w dru-
żynie narodowej przez Michała Szczecinę w Mi-
strzostwach Europy w Austrii która zajęła tam 3 
miejsce. Ponadto trzeba zaznaczyć wygrywanie 
i zajmowanie czołowych miejsc przez naszych 
graczy w turniejach mniejszej rangi jak Puchar 
Audera, mistrzostwa Rudy Śląskiej, puchar Wój-
ta Gminy Pilchowice, oraz w innych turniejach 
organizowanych przez poszczególne sekcje czy 
kluby.                    
Do innych naszych osiągnięć zaliczyć trzeba 
także uzyskanie licencji sędziowskich przez na-
szych członków. Kategorię I posiada dzisiaj 5 
zawodników, a kategorię II 2 zawodników.                   
Sukcesy już nie tak sportowe to wybór w 2008 
roku Tadeusza Żogały do władz naczelnych 
PZSkata, a także wybór na Prezesa Okręgu Za-
brze Janusza Papkali. Są też i smutne statystyki. 
Nie wolno zapomnieć naszych członków, którzy 
odeszli na wieczny spoczynek, a byli to: Henryk 
Malik w 2005 roku, Eleonora Grychtoł w 2007 
roku, Stanisław Pilnyi Kazimierz Leński w roku 
2008 - cześć ich pamięci.                    
Na dzień dzisiejszy Sekcja nasza liczy 34 
członków,  którzy opłacili składki członkowskie. 
Należy tu zaznaczyć, że jest to druga w Polsce 
Sekcja pod względem ilości członków na 170 
Sekcji zarejestrowanych w PZSkacie.                             
Na zakończenie chciałbym podziękować 
wszystkim tym, którzy nam w jakikolwiek 
sposób pomagali: wójtowi gminy Gierałtowice 
Panu Joachimowi Bargielowi, GOK w Gie-
rałtowicach Panu Przemysławowi Dejnece, OSP 
Przyszowice kol. Andrzejowi Gawlikowi, Panu 
Markowi Błaszczykowi, PZSkata w szcze-
gólności Prezesowi kol. Henrykowi Brzosce, 
Firmie BOHAMET z Bydgoszczy, Prezesowi 
LKS Jedność 32 Przyszowice Panu Marianowi 
Szołtyskowi, oraz wszystkim pozostałym a tu nie 
wymienionym.                  

.
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Tadeusz Żogała

22 stycznia na sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w Chudowie zebrały się babcie i dziad-
kowie naszych uczniów i przedszkolaków. Jak 
nigdy dotąd zaszczycili nas tak liczną obe-
cnością. Uczniowie przygotowali dla swoich 
gości wierszyki i piosenki, a także przedsta-
wienie o „Świętach u śnieżynek”. Nie zabrakło 
również  kolędników. Z uśmiechem na twarzy, 
a niektórzy nawet z łezką w oku obserwowali jak 
zdolne są ich pociechy.                  

 

5 stycznia w naszej szkole odbył się przegląd 
teatrzyków w języku angielskim. Uczestnicy za-
prezentowali przedstawienie o „Królewnie 
śnieżce i 7 krasnoludkach”. Udział w przed-
stawieniu a następnie w konkursie wiedzy doty-
czącym krajów angielskojęzycznych wzięły 
uczennice S P w Gierałtowicach oraz współorga-
nizatorzy - uczniowie klasy szóstej. Całość przy-
gotowała Dorota Szlezak. Czuwała również nad 
przebiegiem konkursu. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku pozostałe szkoły naszej 
gminy będą chciały wziąć udział w kolejnych 
edycjach tego teatrzyku.

.

.

U babci i dziadka

SP w Chudowie

Wyniki:
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Mistrzostwa w 

Zawody odbyły się 2 lutego br. w hali sportowej 
gierałtowickiej szkoły. Ubolewać należy, że nie 
wzięli w nich udziału ubiegłoroczni mistrzowie 
gminy i zarazem wicemistrzowie powiatu - koszy-
karze z Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach. W tej 
sytuacji gminny championat z konieczności przy-
brał formę meczu pomiędzy Gierałtowicami a Pa-
niówkami. 
Z rywalizacji zwycięsko wyszli gospodarze. Gim-
nazjalistki z Gierałtowic pewnie pokonały swoje 
rówieśniczki z Paniówek 43:5. 
W rywalizacji chłopców grano zacięcie do osta
tnich sekund spotkania. Jednym punktem (!) 23:22 
wygrała reprezentacja Gierałtowic. 
Organizatorzy turnieju postarali się o to, aby na-
grodzić wszystkie biorące w nim udział drużyny. 
Dyplomy oraz puchary wręczali koszykarzom: 
Hanna Zubek i Marcin Grzegorzyca (trenerzy 
gierałtowickiej młodzieży) w towarzystwie 
Aleksandry Bargiel-Firlit - reprezentującej  orga-
nizatora zawodów - Gimnazjum nr 1 w Gierałto-
wicach. 

-

Wygrane mecze gminne, zapewniły gimnazja-
listom z Gierałtowic start w mistrzostwach powia-
tu. Turniej odbył się 4 lutego w szczygłowickiej 
hali MOSiR. Wzięły w nim udział cztery najlepsze 
szkoły z powiatu gliwickiego - reprezentacja Knu-
rowa, Pyskowic, Toszka, i Gierałtowic. 
Mecze rozgrywane były na pełnowymiarowym 
boisku do koszykówki, co spowodowało zastoso-
wanie odmiennej taktyki i wymagało trochę 
innych umiejętności niż gra na małej hali.      
Dziewczęta bardzo szybko odnalazły się w no-
wych warunkach. Pierwszy mecz z Pyskowicami                   

.

.

wygrały 21:5. Niestety w grze o pierwsze miejsce, 
uległy dziewczynom z Toszka, które po zaciętej 
walce i wielu faulach wygrały. Chłopcom poszło 
nieco gorzej, ponieważ był to ich debiut na dużym 
boisku. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Można 
jednak powiedzieć, że nasza młodzież wykazała 
się we wszystkich meczach bardzo dużym zaanga-
żowaniem, dobrymi umiejętnościami i wielką 
wolą zwycięstwa, a to przecież w przyszłości zao-
wocuje.                    .

Trenerzy gierałtowickiej młodzieży - 
Hanna Zubek i Marcin Grzegorzyca

Jerzy Miszczyk

Foto: J. Miszczyk

Dziewczyny na medal

Koszykarska reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

25 stycznia br. w Szkole Podstawowej 
im. Karola Miarki w Przyszowicach odbyła 
się XIII już edycja dorocznego Turnieju 
Gier i Zabaw. 
W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe:  
z Przyszowic, Paniówek i Gierałtowic.      
Organizatorem zawodów była Alicja Stachura. 
W rozgrywkach uczestniczyło 120 uczniów 
z klas od II doV. Zmagania młodych sportowców 
sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego: 
Alicja Stachura, Adam Benek, Jarosław Prokop 
oraz Marcin Grzegorzyca. Sędziami pomocni-
czymi byli uczniowie kl. VI a ze Szkoły Podsta-
wowej w Przyszowicach.                 
Turniej stał na wysokim poziomie, a młodzi 
sportowcy walczyli fair play.              
Po zakończeniu części sportowej XIII Turnieju 
Gier i Zabaw odbyło wręczenie nagród. Sporto-
wej postawy gratulowała uczestnikom oraz na-
grody wręczała Bronisława Ogonek - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Przyszowicach. 
  

.

.

.

Szkolny Turniej Gier i Zabaw

Podstawowy moduł reklamowy
w kolorze czarno-białym

o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
(dokładnie taki jak ramka tego ogłoszenia)

kosztuje 90 zł brutto
za jednorazową edycję w WIEŚCIACH.

Więcej szczegółów pod numerami telefonów:

0 883 921 961 32 30 11 511 

Tej samej wielkości reklama 
w kolorze - kosztuje 130 zł brutto.

Klasyfikacja kl.II
1 miejsce - SP Przyszowice - 40,5 pkt.
2 miejsce - SP Gierałtowice - 29,5 pkt.
3 miejsce - SP Paniówki - 19 pkt.
Klasyfikacja kl.III
1 miejsce - SP Przyszowice - 34 pkt
2 miejsce - SP Paniówki - 33 pkt
3 miejsce - SP Gierałtowice - 27,5 pkt
Klasyfikacja kl.IV
1 miejsce - SP Przyszowice - 35,5 pkt
2 miejsce - SP Paniówki - 29,5 pkt
3 miejsce - SP Gierałtowice - 27,5 pkt
Klasyfikacja kl.V
1 miejsce - SP Paniówki - 45 pkt
2 miejsce - SP Gierałtowice - 29 pkt
3 miejsce - SP Przyszowice - 28,5 pkt
Klasyfikacja generalna szkół, kl. od II doV
1 miejsce - SP Przyszowice - 138,5 pkt
2 miejsce - SP Paniówki - 126,5 pkt
3 miejsce - SP Gierałtowice - 113,5 pkt

Wyniki zawodów:

/Materiał SP z Przyszowic/
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informator

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 38 otrzymują:
Edward Wita z Paniówek, Szczepan Nocoń z Chudowa, Teresa Liszka z Przyszowic.  
Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7, - od poniedziałku do piątku - w godzinach urzędowania.                                                                             

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 
do 5 kwietnia 2010 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”.

Krzyżówka Autor: Paweł Madeja

Paniówki wyspecjalizowały się w organizowaniu młodzie-
żowych zawodów sportowo-pożarniczych. 
6 lutego br. w sali sportowej gościnnej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II i Gimnazjum nr 2 w Paniówkach odbyły 
się kolejne zmagania młodych strażaków na szczeblu powia-
towym. Do zawodów stanęły najlepsze drużyny dziewcząt 
i chłopców z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sta-
cjonujących na terenie powiatu gliwickiego.
Organizatorzy przygotowali dla nich trzy konkurencje - 
pożarniczy tor przeszkód, sztafetę pożarniczą oraz ćwiczenia 
z przyrządami i armaturą pożarniczą. Walka o miano naj-
lepszej drużyny w powiecie była zacięta i wyrównana. 
Po podsumowaniu wyników z wszystkich konkurencji oka-
zało się że w grupie dziewcząt wygrała drużyna OSP Świbie, 
II miejsce zajęła drużyna OSP Paniówki I, a III miejsce 
drużyna OSP Paniówki II. 
W konkurencji chłopców również zwyciężyła drużyna 
OSP Świbie. Na miejscu drugim sklasyfikowano drużynę 
OSP Paniówki II, a na III drużynę OSP z Toszka. 
Jury zawodów zgodnie podkreśliło wysoki i wyrównany po-
ziom uczestników. 

Zawody zakończyła ceremonia dekoracji. Puchary, medale 
oraz dyplomy wręczali m.in.: Joachim Bargiel - wójt gminy 
Gierałtowice, Andrzej Frejno - prezes ZP ZOSP RP w Gli-
wicach, Tadeusz Mamok - przewodniczący Rady Powiatu 
Gliwickiego. 

/Źródło - Serwis Informacyjny Powiatu/

Foto: Sławomir Gruszka

Pionowo:
1. Vanessa... - skrzypaczka, wykonawczyni zarówno 
muzyki poważnej jak i pop.
2. Hillary... - Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych.
3. Amerykańska piosenkarka, jej przeboje to m.in.:
Music, Like a Prayer.
5. Getrude... - pierwsza kobieta, która przepłynęła 
Kanał La Manche.
7. Imię królowej Wielkiej Brytanii.
8. ... Winslet -  angielska aktorka, laureatka Oscara 
za rolę w filmie Lektor.
9. ... Huston - wg. księgi rekordów Guinnessa jest 
najczęściej nagradzaną piosenkarką w dziejach.
13. Agatha ...  - angielska autorka powieści kryminalnych.
14. Jennifer ... - jest najlepiej zarabiającą
 latynoamerykańską aktorką i piosenkarką.
16. Księżna Walii, zginęła w 1997 w wypadku 
samochodowym.
19. Sandra ... - amerykańska aktorka filmowa, zagrała m.in. 
w Speed: Niebezpieczna szybkość,  Narzeczony mimo woli.
21. Mata ... - uznawana za najsławniejszą kobietę-szpiega

Poziomo:
1. Amerykańska pisarka, autorka cyklu Zmierzch.
3.Marilyn ...  - amerykańska aktorka, symbol kobiecości
 i piękna.
4. Oprah ... -  amerykańska prezenterka telewizyjna i aktorka, 
miliarderka.
6. Astrid ... -  szwedzka autorka literatury dziecięcej, autorka 
książki Dzieci z Bullerbyn.
10. Matka ... z Kalkuty -  Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
11. Maria I ... -  Najbardziej znana ze wszystkich szkockich 
monarchów.
12. ... Obama -  20 stycznia 2009 została Pierwszą Damą 
Stanów Zjednoczonych.
14. Sophia ... - włoska aktorka, w 1991 otrzymała specjalnego 
Oscara za całokształt twórczości.
15. ... Aniston - aktorka, znana z roli Rachel w serialu 
Przyjaciele
17.Catherine ... - Jones - aktorka filmowa, laureatka Oscara 
za drugoplanową rolę w filmie Chicago.
18. Doris ...  - pisarka brytyjska, w 2007 otrzymała Nagrodę 
Nobla w dziedzinie literatury.
20. Monica ... - włoska aktorka, zagrała Marię Magdalenę 
w Pasji Mela Gibsona.
22. Brigitte ...  -  słynna francuska aktorka filmowa.
23. Edyta ... - święta, żydówka z pochodzenia, 
prawdopodobnie zginęła w Auschwitz.

.
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Dojo Japan) jest oczywiście w Japonii, to ma ona swoje filie 
w ponad 20 krajach świata. Sekiguchi Komei Soke osobiście od-
wiedza każdą z filii przynajmniej raz w roku prowadząc semi-
naria szermierki starojapońskiej i nauczając zasad życia w zgo-
dzie z filozofią szkoły Muso-Jikiden Eishin Ryu. Choć korzenie 
tej szkoły sięgają XV wieku, czasów największego rozkwitu 
kultury i sztuki wojennej w Japonii, jej filozofia jest na wskroś 
humanistyczna i szeroko otwarta na człowieka każdych czasów.            

 
Wkrótce mieszkańcy Gierałtowic i okolic będą mogli zgłębiać 
tajniki japońskich sztuk walki zapisując się do szkoły Shiaido-
Iaijutsu, prowadzonej przez sensei'a Artura Rybowicza, która 
rozpocznie swą działalność pod koniec marca br. Zajęcia odby-
wać się będą w Gimnazjum w Gierałtowicach. 

.

Edukacja Integralna Shiaido-Iaijutsu, (jap. Wakon-Yozai Shin-
kokai), należy do KOMEI-JYUKU POLSKA, które kultywuje 
starojapońskie sztuki walki szkoły Muso-Jikiden Eishin Ryu. 
21 Wielkim Mistrzem tej szkoły jest Sekiguchi Takaaki Soke, 
który po wyborze na dziedzica szkoły przybrał imię Komei i od 
tego imienia pochodzi obecna nazwa szkoły, w której praktykuje 
się tradycyjne Iaijutsu. Chociaż główna siedziba szkoły (Honbu

Wa k o n - Yo z a i  
S h i n k o k a i  -  
shiaido-iaijyutsu

/A. Firlit/



Uroczyste otwarcie Wodnika
W błysku fleszy, przy obecności kamer i mikrofonów dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi na naj-
nowszym i największym obiekcie sportowo-rekreacyjnym gminy Gierałtowice.       

5 lutego br. z nieskrywaną satysfakcją uroczystego przecięcia szarfy, 
a tym samym symbolicznego otwarcia Gminnej Krytej Pływalni 
Wodnik w Paniówkach, wspólnie dokonali: Joachim Bargiel - wójt 
gminy Gierałtowice, Piotr Szołtysek - przewodniczący RG, Małgo-
rzata Domin - sołtys Paniówek, ks. proboszcz Michał Woliński oraz 
Przemysław Dejneka - dyrektor nowego obiektu. 

 

Ceremonię obserwowali zaproszeni przez organizatorów goście, a uwie-
czniali  dziennikarze z lokalnych i ogólnopolskich mediów. 
Wśród oficjeli nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz 
powiatu, wojewody i marszałka województwa śląskiego oraz włodarzy 
miast i gmin powiatu gliwickiego. Pięknego obiektu gratulowali gospo-
darzom gminy m.in. posłowie: Jan Kazimierczak, Andrzej Sośnierz oraz 
starosta gliwicki Michał Nieszporek.    
Część oficjalną zwieńczyło poświęcenie obiektu przez proboszcza miej-
scowej parafii ks. Michała Wolińskiego.
W dalszej części z wysokości trybun goście obserwowali przygotowane 
na tą okazję atrakcje. Nie obyło się bez niespodzianek. Do nich należy 
zaliczyć pojawienie się na basenie w stroju kąpielowym wójta gminy 
Gierałtowice Joachima Bargiela, który w towarzystwie młodych adep-
tów pływania dwukrotnie pokonał długość basenu. Pokaz pływackich 
umiejętności zademonstrował również gość specjalny - Artur Pióro - 
wicemistrz olimpijski osób niesłyszących na dystansie 1500 m z Para-
olimpiady w Taipei. Wszyscy pływacy nagrodzeni zostali gorącymi bra-
wami. Nie szczędzono ich również bosonogim tancerkom z Akademii 
Tańca Alhambra, które zapewniły oprawę artystyczną uroczystości.

Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach jest trzecim tego typu 
obiektem (nie licząc miasta Gliwice) w powiecie. Wybudowano ją kosz-
tem ponad 30 mln złotych, z czego 20% stanowiły środki pozyskane 
na ten cel przez gminę z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. 
Wyróżnia się nowoczesnością i bogactwem oferowanych atrakcji. Jest 
przyjazna osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach - 
podjazdy i windy ułatwiają komunikację. Goście  mają tu do dyspozycji 
2 baseny. Pierwszy o wymiarach 25 m na 12,5 m przystosowany jest 
do rozgrywania zawodów pływackich. Drugi o długości 12,5 m i szer. 6 m 
zaopatrzony jest w dysze wodne i gejzery. Świetnie nadaje się zarówno 
do rekreacji jak i nauki pływania. Zwolennicy bardziej ekstremalnych 
doznań mogą wypróbować na Wodniku 63 metrową zjeżdżalnię i niczym 
bobsleiści pokonywać z dużą szybkością liczne jej zakręty. Wyciszeniom 
emocji służą 4 duże wanny jacuzzi, w tym 2 z solankami oraz grota solna. 
Można również skorzystać z tunelu wodnego wyposażonego w bicze 
wodne, armatki i kaskadę. Oprócz tego na terenie obiektu znajduje się 
centrum SPA oraz sklep sportowy oferujący stroje i akcesoria do pły-
wania. 
Warto przypomnieć, że projekt tego nowoczesnego obiektu powstał 
w Studiu Architektonicznym EMSA w Pszczynie, a za jego realizację 
odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA 
z Gliwic.      

Foto: Romana Gozdek

Foto: Romana Gozdek

Foto: Jerzy Miszczyk

Foto: Jerzy Miszczyk

Jerzy Miszczyk

Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach

Godziny otwarcia: od 7.00 do 22.00
w soboty i niedziele: od 8.00 do 22.00

032 44 00 470

Cennik korzystania z pływalni podajemy na stronie 10

www.wodnik.gieraltowice.pl


