
Kto pracuje pod palącym słońcem,
ten będzie jadł w cieniu.
Kto pracuje pod palącym słońcem,
ten będzie jadł w cieniu. Foto: Monika Nitsze

„Kłos”- Fotografia 
zgłoszona na konkurs 
„Śladami Rolnika”.

Foto: Monika Nitsze
„Kłos”- Fotografia 

zgłoszona na konkurs 
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Wrzesień

Październik

27.09. 2009 r. - godz. 15.00.
Zamek w Chudowie.
Ptaki - Do odlotu! - widowisko teatralne na 
motywach związanych z odlotem ptaków do 
ciepłych krajów. Imprezie towarzyszyć będzie 
wystawa ornitologiczna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 
informuje, iż od 1 września 2009 r. można skła-
dać wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  
na okres zasiłkowy 2009/2010.                     
Od nowego okresu zasiłkowego zwiększą się 
kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia 
pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe oraz wy-
sokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozosta-
wiono na dotychczasowym poziomie.
.       
Dla osób korzystających ze świadczeń rodzin-
nych przyjęto następujące ustalenia:          
- wysokość kryterium dochodowego uprawnia- 
jącego do świadczeń rodzinnych pozostaje na 
obecnym poziomie,                       
- nowa wysokość zasiłku rodzinnego:                          
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia 
do ukończenia 18 lat,                             
- 98 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do 
ukończenia 24 lat.                      
- na obecnym poziomie pozostają dodatki do za-
siłku rodzinnego oraz jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgna-
cyjny.                    
Rząd zdecydował jednocześnie o podwyższe-
niu świadczenia pielęgnacyjnego o 100 zł, 
z 420 do 520 zł.                               
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na okres zasiłkowy 2009/2010, 
złoży wniosek wraz z dokumentami do 
30. 09. 2009 r., świadczenia rodzinne przysłu-
gujące się za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 
30 listopada.                            
W przypadku złożenia wniosku w okresie od 
01.10. do 30.11.2009 r. świadczenia rodzinne 
za miesiąc listopad wypłacone będą do dnia 
31.12.2009r.                   

Jednocześnie przypomina się, że od 1 listo-
pada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak 
również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży 
do porodu.                         
Szczegółowe informacje można uzyskać w sie-
dzibie Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Karola 
Miarki 1, 44-178 Przyszowice, lub pod numerem 
telefonu: (032) 30-11-529.                      

.
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18.10.2009 r. - godz. 15.00.
Kościół parafialny w Gierałtowicach.
VII Koncert Muzyki Organowej.

Komunikat
Informacja dot. świadczeń rodzinnych

100% z Chudowa maszeruje do 1 klasy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
    Nic co miłe, nie trwa wiecznie. 1 września po ponad dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie 

Przeprowadzana aktualnie w szkołach podstawo-
wych reforma oświaty zakłada, że dopiero w roku 
szkolnym 2012/2013 udział w procesie kształce-
nia wszystkich sześciolatków będzie obowiązko-
wy. Do tego czasu o wysłaniu do podstawówki 
swoich sześcioletnich pociech decydują rodzice. 
Z terenu gminy Gierałtowice tylko SP im. Witolda 
Budryka w Chudowie otworzyła klasę z sześcio-
letnimi pierwszakami. I od razu zapisano do niej 
wszystkie dzieci w tym wieku. - To ewenement nie 
tylko w skali gminy, ale i całego powiatu gliwic-
kiego - mówi z dumą mgr Stefania Michalska, 
dyrektor SP w Chudowie. - Sytuacja taka możliwa 
była po przeprowadzeniu konsultacji z wszystkimi

rodzicami maluchów. Zadecydowało zaufanie do 
szkoły oraz zapewnienie odpowiedniej opieki nad 
dziećmi po zakończeniu zajęć lekcyjnych - dodaje.
Historyczny rocznik pierwszaków uczęszcza do li-
czącej 11 uczniów klasy 1a. Ich wychowawczynią 
jest mgr Karina Karcz.  
Sześcioletnie dzieci w pozostałych sołectwach 
gminy Gierałtowice swoją edukację rozpoczynają 
tradycyjnie - w tzw. zerówkach.
Według  raportu Gazety Wyborczej w całym kraju 
zaledwie 3% rodziców zdecydowało się posłać 
swoje sześcioletnie dzieci do 1 klasy szkoły pod-
stawowej.      

SP im. Witolda Budryka w Chudowie - Klasa 1 a 

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Realizacja budżetu gminy Gierałtowice z uwzględnieniem 
wydatków bieżących na zadania z zakresu oświaty i wychowania

Zmiany w organizacji oświaty
na terenie gminy Gierałtowice 

5 490 857     5 658 355     6 231 784      7 019 641     7 902 617     7 902 617Subwencja 
oświatowa 
 

Wydatki bieżące 
na oświatę

Różnica pokrywana 
z budżetu gminy

/OPS/

Rok 2005              2006               2007               2008              2009*              2010*

9 131 061     9 612 884    10 611 145    12 142 740   13 400 000   14 000 000

3 640 204      3 954 529     4 379 361      5 123 099     5 497 383     6 097 383

   Z opracowanych symulacji kosztów wynika, 
że po reorganizacji jednostek możliwe jest za-
hamowanie wzrostu kosztów utrzymania szkół 
poprzez racjonalizację zatrudnienia pracowni-
ków obsługi w tych placówkach.                   
Projektowane zmiany organizacyjne dotyczą wy-
łącznie zmiany struktury zarządzania, nie dotyczą 

.

zatrudnienia personelu dydaktycznego, ani pro-
cesu dydaktycznego.                        
Zamieszczone poniżej zestawienie przedstawia 
wzrost dopłat z budżetu gminy do bieżących 
kosztów utrzymania szkół.                                

.

.

w organizacji tych jednostek od roku szkolnego 2010/2011.

Prognozowane wykonanie

/ Referat Edukacji i Zdrowia UG/
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Wrześniowa rocznica

W pierwszych dniach września 1939 r. tragicznie 
zginął długoletni proboszcz gierałtowickiej parafii 
ks. Władysław Robota. Wielki Polak, działacz 
niepodległościowy, kapłan i budowniczy kościoła. 
8 września 1939 r. został aresztowany, wywie-
ziony, a następnie bestialsko zamordowany przez 
hitlerowców w lasach koło Nieborowic. 
Jego zwłoki zostały sprowadzone do Gierałtowic 
po wojnie w 1946 roku, a grób znajduje się na 
placu kościelnym za głównym ołtarzem.     
W niedzielę 6 września br. w kościele parafialnym 
w Gierałtowicach została odprawiona msza 
św. w intencji zamordowanego ks. Władysława 
Roboty i wszystkich parafian, którzy stracili życie 
w czasie II wojny światowej. Uroczystość uświe-
tnił występ chóru Skowronek. Były obecne poczty 
sztandarowe Urzędu Gminy, Szkoły Podstawo-
wej, straży pożarnej, klubu sportowego, rolników 
i górników. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
wystąpiły w strojach śląskich. W homilii ks. pro-
boszcz Marian Kasperczyk przybliżył sylwetkę 
kapłana, który 37 lat sprawował posługę kapłańską 
w Gierałtowicach. Po mszy św. wierni zgromadzili 
się przed grobem i modlili się za dusze ofiar wojny. 
Wiązanki kwiatów złożyły delegacje Urzędu 
Gminy i Związku Górnośląskiego - inicjatora 
obchodów.                   
                                                           Janina Rożek

.

.

Pokierują gimnazjami

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

Jest absolwentką Wydziału Automatyki, Elektro-
niki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Pracę w Gimnazjum nr 2 w Paniówkach  
rozpoczęła w 1999 roku, obejmując stanowisko 
pracownika administracji. Od 1 września 2000 r. 
uczy w szkole informatyki oraz matematyki.  
Do swoich najważniejszych zadań na stanowisku 
dyrektora szkoły zalicza pracę nad jej rozwojem.
Wszystkie moje działania będą ukierunkowane 
na rozwój uczniów, nauczycieli i własny - objaśnia. 
Będę dążyć do tego, aby absolwent naszego 
gimnazjum mógł po latach powiedzieć - „Byłem 
uczniem dobrej szkoły”. 
Dyrektor Małgorzata Wiśniewska pragnie również 
pogodzić obecne obowiązki z kontynuowaniem 
nauczania informatyki w pierwszych klasach gim-
nazjum.    

mgr Urszula Cieślik

Ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Nau-
kową na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Jest również absol-
wentką Akademii im. J. Długosza w Częstocho-
wie, gdzie studiowała na kierunku - Wiedza o Spo-
łeczeństwie. 
Z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach związana jest 
od roku 2001, w którym podjęła pracę w szkolnej 
bibliotece. Od 4 lat uczy wiedzy o społeczeństwie 
i wychowania do życia w rodzinie.
Jej priorytetem w pracy na stanowisku dyrektora 
gimnazjum jest: utrzymanie dobrej komunikacji 
na linii: szkoła - rodzice - uczniowie. Podkreśla 
również, że: szkoła funkcjonuje w konkretnym 
środowisku i powinna dbać o swoją tożsamość. 
Ważną rzeczą jest - mówi, aby była przyjazna, 
twórcza, taka do której chce się chodzić i wracać 
do niej we wspomnieniach. Oprac. i foto: J. Miszczyk

Grób księdza Władysława Roboty Foto: Józef Rożek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 
przedstawia kolejne informacje na temat rea-
lizowanego projektu „Aktywni i Zmotywowani” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.                  
W dniach 17 i 24 czerwca uczestnicy projektu 
zakończyli trzydniowe szkolenie komputerowe, 
które odbyło się na terenie gminy Gierałtowice. 
Biorący udział podzieleni zostali na dwie grupy, 
początkującą i zaawansowaną. Każdy z ucze-
stników szkolenia miał do dyspozycji laptopa, 
drukarkę oraz skaner. Beneficjenci Ostateczni 
opracowali dokumenty aplikacyjne, które otrzy-
mali w wersji elektronicznej na pamięciach prze-
nośnych oraz w wersji papierowej. Po zakończe-
niu szkolenia uczestnicy otrzymali książki „ABC 
OpenOffice.ux.pl” oraz pamięć przenośną. 
Pełną parą ruszył kurs prawa jazdy kat. B, 
uczestnicy zakończyli zajęcia teoretyczne i roz-
poczęli część praktyczną. W czerwcu miał 
miejsce kurs operatora wózka widłowego, 
wszyscy uczestnicy pomyślnie go ukończyli 
i otrzymali uprawnienia zawodowe.           
W miesiącu październiku planuje się zorga-
nizowanie konferencji upowszechniającej i pro-
mującej projekt. Szczegółowe informacje na 
temat konferencji, a także całego projektu zna-
leźć będzie można w biurze Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przyszowicach, pod numerem tele-
fonu 032/30-11-527, a także na stronie interne-
towej projektu - www.aktywniizmotywowani.pl         

.

.

W tym roku już po raz piąty podczas Gminnych Dożynek 
w Paniówkach, odbyły się „Małe Targi Pracy”. Tradycją 
staje się, że „Małe Targi Pracy" są organizowane podczas 
święta plonów. Jak co roku organizatorem jest Gminne 
Centrum Informacji z siedzibą w Przyszowicach. W tym 
roku domi-nowały głównie oferty pracy dla mężczyzn. 
Ogółem było dostępnych ponad 120 ofert pracy. Ale oprócz 
ofert pracy można było skorzystać z ponad pięćdziesięciu 
propozycji szkoleniowych zarówno dla bezrobotnych jak 
i pracujących i to w większości bezpłatnych, finanso-
wanych w ramach projektów unijnych. Na szczególna 
uwagę zasługują szkolenia dla bezrobotnych proponowane 
przez Cech Rzemiosł Różnych - piekarz i cukiernik 
kończące się egzaminem czeladniczym oraz szkolenia dla 
pracujących proponowane przez Wojewódzki Uniwersytet 
Robotniczy z języka obcego z którego można uzyskać 
certyfikat TOEIC i WiDaF. Szkolenie to realizowane jest 
przy wyborze jednego z czterech kierunków zawodowych 
(szczegóły w osobnym artykule - na str 5 Wieści). Wciąż 
trwa nabór na niektóre szkolenia. Dla osób, które chcą 
podnieś swoje wykształcenie „Misericordia”, organizator 
„Wszechnicy Zabrzańkiej” oferuje bezpłatne kształcenie w 
szkołach dla dorosłych. W ramach tego projektu można 
ukończyć edukację w Gimnazjum, Liceum i Szkole 
Policealnej na kierunkach technik informatyk, technik 
administracji, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka 
środowiskowa, opiekun medyczny. Absolwenci Szkoły 
Policealnej otrzymują „Europass"  certyfikat uprawniający 
do podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej. Bogatą 
ofertę szkoleniową przedstawiła także Politechnika Śląska 
zwłaszcza w zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ry-
bniku. Do wyboru studia na kierunkach Górnictwa i Ge-
ologii, Elektrycznym, Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Budownictwa 
oraz Organizacji i Zarządzania. Oferta edukacyjna wciąż 
jest aktualna.                          .  

Aktywni i Zmotywowani

Małe Targi Pracy

GCI - D. Kondraciuk
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Gierałtowice

Dzięki partnerskim działaniom z Akademią i siecią 
45 LOG-ów w kraju lokalni grantobiorcy mogą 
wcielać w życie swoje pomysły społeczne, bu-
dować lub odnawiać boiska i tworzyć ścieżki 
rowerowe, likwidować dzikie wysypiska i prze-
kształcać je w piękne tereny rekreacyjne, sadzić 
lasy i oczyszczać rowy, mogą tworzyć i rozwijać 
zespoły taneczne lub kółka zainteresowań, mogą 
pomagać chorym i potrzebującym w cierpieniu.                   
Mogą to wszystko osiągnąć dzięki lokalnemu 
wsparciu samorządów i biznesu, dzięki udziałowi 
w szkoleniach i konsultacjach indywidualnych, 
dzięki wymianie informacji, porad i uwag -
również za pomocą internetu.                        
Ale przede wszystkim mogą to osiągnąć, gdyż   
robią to dla społeczności lokalnej, dla mieszkań-
ców. W działania te zaangażowane są samorządy 
i mieszkańcy, organizacje społeczne oraz firmy 
wspierające ich działania.                 .  
Celem programu jest wspieranie i wzmacnianie 
inicjatyw obywatelskich działających na rzecz 
konkretnych społeczności lokalnych, które 
przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych 
problemów i pobudzania nowych aspiracji w spo-
łecznościach - objaśnia Jolanta Nowak, wice-
prezes FMS w Gierałtowicach.                        
Projekt realizowany jest na terenie gmin wiejskich 
i małomiasteczkowych z terenu powiatów: gliwic-
kiego, mikołowskiego i tarnogórskiego.            

.

 .

.

Przyznano GRANTY z amerykańskich funduszy

Sesja Rady Gminy Gierałtowice
Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12.08.2009 roku

Uroczystość rozpoczęto od podziękowania wszy-
stkim tym, których działania przyczyniły się do 
powodzenia Lokalnego Konkursu Grantowego 
„Działaj Lokalnie VI”. Dyplomy uznania za 
pomoc finansową i organizacyjną wręczał Mate-
usz Papkala - prezes Forum Młodzieży Samorzą-
dowej w Gierałtowicach. Otrzymali je m.in.: 
Gmina Gierałtowice, miasto Tarnowskie Góry, 
powiat tarnogórski oraz firma Telekomfort z Pa-
niówek i Upos System z Knurowa.
Dalszą część gali wypełniło wręczanie Nominacji 
Grantowych. Spośród 26 zgłoszonych do kon-
kursu wniosków Lokalna Komisja Grantowa pod 
przewodnictwem Marka Lukoszka wybrała 14 
najciekawszych projektów. Najwyżej ocenione 
zostały:
1 miejsce - Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji 
w Orzeszu-Zazdrości - Dorośli Dzieciom za pro-
jekt pt. Oaza sprawnego przedszkolaka.    
2 miejsce - Stowarzyszenie Klubu Abstynentów 
STOKROTKA w Gierałtowicach za projekt 
pt. Profilaktyka w czynie dla innych. 
3 miejsce - Szkoła podstawowa im. Witolda Bu-
dryka w Chudowie za projekt pt. Artystyczne 
spotkania na zamku - śladami pisarza dworskiego 
Piotra Tuzinka.
Pozostali beneficjenci grantów (11 organizacji 
i stowarzyszeń) wywodzą się głównie z powiatu 
tarnogórskiego i gminy Gierałtowice.
Na realizację wszystkich nagrodzonych przed-
sięwzięć z tegorocznej puli konkursu „Działaj 
Lokalnie VI” przeznaczonych zostanie 55 tys. zł. 
Dotowane podmioty dołożą ponad 90 tys. zł. 
wkładu własnego oraz zaangażują  mieszkańców 
i członków własnych w prace społeczne wycenio-
ne na prawie 70 tys. zł.
FMS w Gierałtowicach już po raz szósty zorgani-
zowało Lokalny Konkurs Grantowy. Od 6 lat za 
sprawą i pomocą Polsko-Amerykańskiej Fundacji

cji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce jest również Lokalną Organizacją Gran-
tową (LOG), czyli  lokalnym partnerem wielu or-
ganizacji pozarządowych, instytucji publicznych 
i prywatnych oraz grup nieformalnych - objaśnia 
Mateusz Papkala - prezes FMS.

Oprac. M. Papkala, J. M.

Otwarcia sesji dokonał i obradom jej przewo-
dniczył Piotr Szołtysek - przewodniczący Rady 
Gminy Gierałtowice. Obradowano w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice.
W czasie jej trwania głos zabrali m.in. prze-
wodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy, 
przedstawiając sprawozdania z ich działalności 
w okresie międzysesyjnym. Informacje przedsta-
wili: Eugeniusz Kurpas - przewodniczący Komisji 
Górnictwa, Marian Szołtysek - przewodniczący 
Komisji Budżetu i Planowania, Wiesław Paszek - 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Kolejnym punktem obrad sesji było rozpatrzenie 
i podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

A) W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/198/08 
Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 
2008 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice 
na rok 2009.

B) W sprawie zawarcia porozumienia z gminą 
Gliwice - dotyczy ono budowy drogi ul. Gra-
nicznej w Przyszowicach, której około 7% leży 
na terenie gminy Gliwice. 

C) W sprawie zawarcia porozumienia z gminą 
Knurów - dotyczy ono remontu drogi ulicy Gra-
nicznej w Gierałtowicach, której część leży 
w obrębie gminy Knurów. Zadanie pod nazwą 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych ul. Graniczna w Gierałtowicach” ma być 
finansowane z funduszu ochrony gruntów rolnych.

D) W sprawie zaopiniowania projektu uchwały 
Rady Miasta Ruda Śląska, dotyczącego likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Większość uchwał podjęto jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad XXXIV Sesji RG były 
informacje sołtysów dotyczące spraw poszcze-
gólnych sołectw. W dalszej części jej trwania wójt 
gminy Joachim Bargiel zdał sprawozdanie ze swo-
jej działalności w okresie międzysesyjnym. Osta-
tnim punktem jej obrad były: odpowiedzi na inter-
pelacje, wolne głosy i wnioski. Zamknięcia obrad 
sesji dokonał przewodniczący RG Piotr Szołtysek.

Szlachetna Paczka potrzebuje wolontariuszy!

Czeka nas wiele niesamowitej pracy. I wiele radości.
Zapraszamy do współpracy!!!

Już dziś napisz do nas e-maila, aby poznać szczegóły.
Powiedz o tym swoim znajomym - nie zwlekaj!

Bądź szlachetny i zrób się wielki!

Aneta Nowak, mail: anetanowak1988@o2.pl   tel.609 108 694

M. Dymkowski, mail: marekdym@szczyglowice.pl  tel. 887 559 427

blog: www.knurowszlachetnapaczkagieraltowice.blox.pl
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Z myślą o dzieciach, spędzały wakacje w domu, Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach przez cały okres kanikuły pracował pełną parą. 

Atrakcji nie zabrakło. Postarały się o to instruktor-
ki GOK-u oraz pracownicy wszystkich świetlic 
środowiskowych na terenie gminy Gierałtowice. 
Niewątpliwie do atrakcyjnych należały wycieczki 
zorganizowane przez GOK. Dzieci ze świetlic 
w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przy-
szowicach mogły w ramach wakacji z GOK-iem 
zwiedzić Palmiarnię Miejską w Gliwicach, Park 
Miniatur w Inwałdzie, Dinopark w Rybniku, 
odbyć rejs statkiem po jeziorze czy też wybrać się 
na film do Multikina. Zwiedzano również atrakcje 
turystyczne, które oferuje gmina. Odbyła się wy-
cieczka do „Izby łod starki” oraz na zamek w Chu-
dowie.

Ciekawie czas spędzano również w świetlicach.
W Gierałtowicach instruktorki GOK-u stworzyły 
harmonogram zajęć tematycznych odbiegający 
nieco od tego z lat ubiegłych - (objaśnia Sylwia 
Maślanka - instruktor w miejscowej świetlicy). 
Poszczególne tygodnie, w których odbywały się 
zajęcia miały swoją nazwę - dodaje. 
Dzięki takiemu pomysłowi dzieci z Gierałtowic 
mogły uczestniczyć w dniach: „ Indiańskich”,, 
„Pirackich”, „Magików” oraz w „Dniach 
księżniczek i rycerzy”, w „Dniach w stumilowym 
lesie” i w „Dniach z naszą tradycją”. Tematyczne 
dni służyły nie tylko dobrej zabawie, ale i zdo-
bywaniu wiedzy, rozwojowi talentów plasty-
cznych i manualnych. Dzieci przygotowując się do 
zabawy wykonały własnoręcznie dziesiątki akce-
soriów takich jak: naszyjniki indiańskie, czapki 
pirackie, diademy i korony dla księżniczek, czapki 
czarodzieja. Poznały tajniki zapisywania wiado-
mości zaszyfrowanym językiem syrenim. Two-
rzyły plakaty z postaciami bajkowymi, plakaty
        

               
 .

przedstawiające ludowy strój śląski. Wykonywały 
wianki ludowe, zapoznawały się z tradycjami 
Śląska. Zajęcia na sali przeplatane były wyjściami 
na plac zabaw i krótkimi wycieczkami po Gierałto-
wicach.
Każda świetlica ma swój klimat i sprawdzony 
zestaw atrakcyjnych zabaw. Tym co wyróżnia 
placówkę w Chudowie jest zielona noc, czyli 
nocne zajęcia świetlicowe! Organizowane są co 
roku na zakończenie wakacji. Zajęcia w lipcu 
i sierpniu upływały pod znakiem uśmiechu i dobrej 
zabawy. Dzieci wzięły udział w wielu ciekawych 
zajęciach plastycznych, na których powstały 
prawdziwe arcydzieła. Można je podziwiać na 

ścianach świetlicy - mówi Ewelina Lasota - 
instruktor świetlicy środowiskowej.  
Świetlica środowiskowa w Paniówkach podczas 
wakacji czynna była codziennie od godz. 8.00 do 
16.00. Dzieci brały udział w zajęciach kulinar-
nych, plastycznych, sportowych, rozwiązywały 
krzyżówki, rebusy, oglądały filmy na małym ekra-
nie - relacjonuje Grażyna Mijacz - instruktor miej-
scowej świetlicy.
Instruktorzy świetlicy środowiskowej w Przyszo-
wicach wakacyjny zestaw zabaw wzbogacili o za-
jęcia ekologiczno-botaniczne. Kontynuowany był 
zeszłoroczny projekt (finansowany przez Funda-
cję Wspomagania Wsi)  „Spotkanie z Przyrodą 2”.     
Wszystkich projektów zrealizowanych podczas 
tegorocznych wakacji nie sposób opisać na tych 
łamach, więc te przedstawione powyżej niech 
będą namiastką bogatego i kolorowego życia, 
jakie toczyło się w gminnych świetlicach środo-
wiskowych.                          .

Foto: Sylwia Maślanka

Foto: Świetlica Przyszowice

Oprac. J.Miszczyk

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia dla pra-
cujących organizowane przez Wojewódzki 
Uniwersytet Robotniczy w Katowicach, 
ul. 3 - Maja 19/7,  tel. (032) 279 81 51.                                         

Zgłoszenie do udziału w projekcie jest dostępne na stro-
nie internetowej http://www.wur.com.pl i należy je prze-
słać na adres mailowy: kwalifikacje_nowe@interia.pl             
oraz annahrynyszyn@wp.pl                
O udziale w projekcie decyduje kolejność wysłania 
zgłoszeń. Data rozpoczęcia szkoleń to przypuszczalnie 
koniec września / październik 2009 r. Projekt będzie 
trwał do 14 marca 2010 roku.                         
- Zajęcia z języka obcego będą realizowane przez 
4 godz. w tygodniu, (terminy zajęć będą ustalane).    
O miejscu organizacji szkoleń decyduje ilość osób z dan-
ego miasta (mniejsze grupy z miast ościennych będą 
musiały dojeżdżać do miasta, gdzie będzie największa 
grupa chętnych). Kończąc szkolenia oraz zaliczając 
pozytywnie wszystkie egzaminy końcowe otrzymuje się: 
Certyfikat TOEIC i WiDaF. Zaświadczenie o ukończeniu 
wybranego szkolenia zawodowego. Możliwość podpisu 
elektronicznego.                            
W całym projekcie „Nowe kwalifikacje - nowa przy-
szłość" są do wyboru szkolenia z zakresu 4 modułów:        
- Kurs GRAFIKA KOMPUTEROWA. - obsługa progra-
mów Corel Draw, Adobe Photoshop. Wstęp do Flash, 
tworzenie stron internetowych - uzyskanie własnego 
podpisu elektronicznego.                              
- Kurs KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE ma na celu na-
uczenie i doskonalenie umiejętności w zakresie prowa-
dzenia operacji finansowych na kontach, rozliczenie 
z ZUS, US, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz 
naliczanie wynagrodzenia dla różnego systemu pracy 
(wynagrodzenie akordowe, dniówkowe), prowadzenie 
dokumentacji kadrowej i ich archiwizacja z wykorzy-
staniem nowoczesnych technik informacyjnych i progra-
mów użytkowych. Zapoznanie z technikami nowo-
czesnego zarządzania zasobami ludzkimi.            
- Kurs PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY W NOWO-
CZESNEJ GOSPODARCE ma na celu nabycie umie-
jętności marketingowych i sprzedaży poprzez różnego 
rodzaju aspekty wpływu psychologicznego z wykorzy-
staniem nowych technik obsługi klienta zbiorowego, 
podniesieniem sprzedaży w firmie. Przeznaczony jest 
dla osób zajmujących się zbytem towarów oraz sprzeda-
żą bezpośrednią. Prawo jazdy jest dodatkowym atutem 
każdego przedstawiciela handlowego ze względu sze-
roki wachlarz kontaktów. Dla osób, które mają długą 
przerwę w korzystaniu z samochodu proponujemy te-
chniki doskonalenia jazdy. Podpis elektroniczny będzie 
dodatkowym elementem zawierania transakcji oraz 
umów na odległość.                                     
- Kurs LOGISTYK, MAGAZYNIER ma na celu naucze-
nie nowoczesnego systemu zarządzania dostawami 
i składowania materiałów ze względu na dużą ilość 
powstałych centrów logistycznych. Dodatkowym atutem 
jest nabycie kwalifikacji obsługi wózka widłowego jako 
niezbędnego narzędzia przy załadunku i rozładunku. 
Kurs będzie się kończył egzaminem przed komisją UDT, 
co w konsekwencji pozwoli na podwyższenie własnych 
kwalifikacji. Wykorzystanie nowoczesnych systemów in-
formatycznych i podpisu elektrycznego daje możliwość 
awansu zawodowego jako samodzielnego pracownika.

W ramach odrębnego projektu będzie organizowane 
szkolenie: DLA SŁUŻB ZABEZPIECZAJĄCYCH 
IMPREZY MASOWE. Celem projektu jest podniesienie 
kwalifikacji zawodowych osób zabezpieczających im-
prezy masowe w zakresie niesienia pierwszej pomocy.
Grupą docelową są osoby zabezpieczające takie impre-
zy (strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, żandarmeria 
wojskowa) z terenu województwa śląskiego.
Szkolenie obejmuje: język angielski + egzamin TOEIC 
(160 h)ratownictwo medyczne + warsztaty psycho-
logiczne (120 h) wyjazdy studyjne (m.in. do komory 
hiperbarycznej) indywidualne konsultacje (językowe 
i zawodowe).  Zajęcia będą realizowane poza godzinami 
pracy ok. 2 razy w tygodniu w małych, 10 os. grupach.
Szkolenia będą realizowane w poszczególnych mia-
stach woj. śląskiego w zależności od potrzeb i ilości 
chętnych, w dogodnych terminach. Zajęcia będą prowa-
dzone w formie wykładów i zajęć praktycznych, mają-
cych na celu uświadomienie uczestnikom całości medy-
cznego procesu ratunkowego: od działań premedycz-
nych, które mogą być podjęte na miejscu zdarzenia, 
poprzez odpowiedni transport do jednostek medycznych 
jak i zapoznanie z najnowszymi metodami leczenia opa-
rzeń i trudno gojących się ran (komora hiperbaryczna), 
jak i innych procedur medycznych, w tym wsparcia 
psychologicznego.                   
Pytania proszę kierować: kwalifikacje_nowe@interia.pl  
WUR Oddz. w Gliwicach, ul. Grodowa 2/1,  
tel. 032 331 30 61 oraz Anna Hrynyszyn 602 701 304 
annahrynyszyn@wp.pl   WUR Mysłowice  032 223 46 24.

.
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Gminne Centrum Informacji
informuje o bezpłatnych szkoleniach

Inf. Świetlice środowiskowe



6

Tekst i foto: J. Miszczyk

IV Jesień Gminnych w Chudowie
Przez cały rok występują dla publiczności, zapewniając oprawę muzyczną wielu uroczy-
stościom i imprezom w gminie i poza jej granicami. Tym razem spotkali się dla przyjem-

Pod zamkiem w Chudowie, przy wspólnym stole 
biesiadowały i śpiewały wszystkie chóry z gminy 
Gierałtowice. 
Spotkanie odbyło się 5 września br. Twórcą i orga-
nizatorem „Jesieni Chórów Gminnych” jest Chór 
Bel Canto z Chudowa. Pomocą w realizacji impre-
zy służy GOK z Gierałtowic. 
Wspólne muzykowanie otworzył gość specjalny  - 
zespół Orkiestry Dętej przy OSP w Przyszowi-
cach. Muzycy pod dyrekcją Henryka Mandrysza 
pięknie zagrali wiązankę marszów (publiczność 
przytupywała do rytmu) oraz składankę bardziej 
i mniej znanych melodii śląskich.
Występ orkiestry był uwerturą do głównej części 
spektaklu muzycznego - wspólnego śpiewania pod 
chudowskim zamkiem.        
Za polowym pulpitem dyrygenckim stanęła Bar-

bara Jałowiecka. Akordeon wziął w swoje ręce 
Henryk Mandrysz. I zaczęło się! Na pierwszy 
ogień poszła skoczna melodia pieśni „Hola 
chłopcy”, później bardziej liryczna „Pod borem” 
i znowu żywa pieśń „Cztery konie”.     
Rozśpiewany namiot przyciągał snujących się pod 
zamkiem spacerowiczów. Setka siedzących przy 
stołach śpiewaków w akcji nie jest przecież w na-
szym kraju widokiem dość powszechnym, choć 
w rozśpiewanej gminie Gierałtowice zdarza się - 
m.in. na chudowskiej „Jesieni Chórów 
Gminnych”. 
Muzyczne towarzystwo w dobrych humorach bie-
siadowało i śpiewało do godzin wieczornych, obfi-
cie czerpiąc zarówno ze śpiewników, jak i z przy-
gotowanego na tę okazję menu.

 .

Już po raz kolejny w dniach od 1 do 5 lipca Chór  
Skowronek z Gierałtowic oraz członkowie 
PZChiO Okręgu Rybnickiego uczestniczyli 
w warsztatach śpiewaczych na Węgrzech. Odbyły 
się one w ładnej, niedużej miejscowości Bogacs, 
położonej pomiędzy Mezokovesd a Egrem, w wo-
jewództwie Borsod-Abauj-Zemplen. Pięknie po-
łożona (na wzgórzu) miejscowość sprzyjała za-
równo wypoczynkowi jak i twórczej pracy zespo-
łu z Gierałtowic. Uwieńczeniem warsztatów był 
koncert, który odbył się w miejscowym kościele 
parafialnym. Nasi tegoroczni Jubilaci wykonali 13 
utworów religijnych a capella, pod dyrekcją Beaty 
Stawowy. Występ nagrodzony został rzęsistymi 
brawami.

Warsztaty śpiewacze Skowronek - Węgry 2009

B.S.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
przy ul. Korfantego 7 zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na bezpłatne zajęcia :
- nauki gry na instrumentach (organy, gitara,        

flety proste ),
- wokalne,
- taneczne,
- aerobik,
- teatralne,
- plastyczne,
- siłownię,
- pomoc w nauce.
Zajęcia odbywają się od godz. 13.00 do20.00.

..

Świetlica środowiskowa w Przyszowicach za-
prasza dzieci i młodzież do udziału w zaję-
ciach organizowanych od poniedziałku do 
piątku w godz. od 12.00 do 20.00, a w sobotę 
od 9.00 do13.00.                   
Świetlica to miejsce w którym dzieci i młodzież 
mogą pożytecznie spędzić swój czas wolny, 
rozwijać zainteresowania, uczyć się współdzia-
łania w grupie, wyrównywać braki w nauce. 
Oferta świetlicy jest skierowana do dzieci ze 
szkoły podstawowej, gimnazjum a także szkół 
ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do ucze-
stnictwa w różnych formach zajęć: plastyczno-
manualne, dydaktyczne, rekreacyjno-ruchowe, 
kulinarne. W ramach działalności dydaktycznej 
świetlica umożliwia odrabianie lekcji i pomoc 
dzieciom w nauce. Udział w zajęciach jest bez-
płatny. Serdecznie zapraszamy!

.

Od września w każdy piątek od godz. 10.00 
do 12.00 ponownie zapraszamy dzieci 
najmłodsze z naszej wioski „Świetliki”  wraz 
z rodzicami na spotkania oraz wspólną 
zabawę.

GOK i świetlica środowiskowa
w Gierałtowicach zapraszają.

Wybierz coś dla siebie

Świetlica w Przyszowicach

H O !  H O !  H O !         

Drogie dzieci, Szanowni Rodzice 8 grudnia 
zapraszam wszystkich serdecznie na Zabawę 
Mikołajkową. W ubiegłym roku spotkaliśmy się 
w licznym gronie z czego byłem bardzo rad, 
dlatego też w tym roku miejscem spotkania 
będzie duża sala w Ludowym Klubie Sportowym 
w Gierałtowicach. O godzinie 16.00 przywita 
Was zespół DUO FIX, który gwarantuje dobrą 
zabawę, konkursy i moc niespodzianek. Ja jak 
zwykle pojawię się niespodziewanie, przywiozę 
słodkości, a potem zniknę. Renifery powiozą 
mnie do innych dzieci.                                                          

.
.

 .  

Św. Mikołaj zaprasza

                      
Do zobaczenia wkrótce!

Wasz św. Mikołaj
.

Podczas Zabawy Mikołajkowej zapraszamy na 
Kiermasz Świąteczny od godz. 11.00 do 18.00.

Oferta świetlicy w Chudowie na str. 11
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Grupa uczestników wycieczki przed 
wejściem do kościoła pw. św. Katarzyny
w Wielopolu.

Janina Rożek  
Prezes Koła Związku Górnośląskiego 

Architektura drewniana naszego regionu jest za-
korzeniona w kulturze polskiej i ukształtowana 
przez rodzimą twórczość ludową. Jedynie w mia-
stach budowano kościoły murowane. Drewniane 
obiekty sakralne, przez wieki budowane przy 
zastosowaniu niezmiennej, tradycyjnej techno-
logii, dominowały w krajobrazie tej ziemi. Do dziś 
drewniane cudeńka są atrakcją turystyczno-
krajoznawczą śląskiej ziemi. Niestety, nie 
wszystkie pozostały na swoim miejscu.         
Na trasę wyruszyliśmy 30 czerwca. Najpierw 
pojechaliśmy do kościoła pw. św. Mikołaja w Bo-
rowej Wsi. Kościół był zbudowany w 1720 roku 
w Przyszowicach na miejscu obecnego nowego 
i służył przyszowiczanom do 1937 r. Wnętrze po-
siada wystrój oryginalny sprzed przeprowadzki. 
Budowla i okalająca ją kępa drzew tworzą harmo-

nijną całość. Potem udaliśmy się do kościoła 
pw. św. Wawrzyńca w Chorzowie. Zbudowano go 
w 1599 r. w Knurowie, gdzie przez wieki służył 
jako miejsce modlitwy, ostoja polskości i ośrodek 
kultury. Ale na początku XX w. Knurów rozrastał 
się i w latach dwudziestych wybudowano 
tymczasową większą świątynię. Stary kościółek 
popadał w zapomnienie, niszczał, parafia nie miała 
pieniędzy na remont. Jesienią 1935 r. został 
zdemontowany i rok później stanął na Górze 
Wyzwolenia w Chorzowie. To miejsce wybrano ze 
względu na odpowiednią scenerię (wzniesienie, 
otoczenie drzew) i na bliskość klubu sportowego, 
bo miał służyć sportowcom i uczestnikom imprez 
sportowych.                   
Z Chorzowa udaliśmy się do Istebnej, gdzie na 
zboczu Kubalonki przycupnął malutki kościółek 
pw. św. Krzyża z Przyszowic. Na starym miejscu 
pełnił funkcję kościółka cmentarnego. Przenie-
siono go w 1957 r. Wyposażenie wnętrza nie po-
chodzi z Przyszowic, znajdują się tam eksponaty 
ze śląskich kościołów i muzeów. 
Na koniec odwiedziliśmy najbliższy naszemu 
sercu kościół pw. św. Katarzyny w Rybniku-
Wielopolu. Zbudowany w 1534 r. w Gierałtowi-
cach należy do najstarszych i zarazem najcen-              

.

.

niejszych (ze względu na unikatową polichromię 
z piastowskimi orłami i postacią patronki św. Ka-
tarzyny) zabytków drewnianej architektury sa-
kralnej na Ziemi Śląskiej. W roku 1976 został 
przeniesiony do Wielopola. Starsi uczestnicy wy-
cieczki przypominali  co zdobiło nasz kościółek 
a czego już nie można zobaczyć w Wielopolu. 
Brakuje bocznych ołtarzy, ambony i ławki kola-
torskiej z herbem Gierałtowskich. Pozostał zabyt-
kowy obraz św. Katarzyny (1828 r.) z dawnego 
ołtarza głównego, chrzcielnica i stacje Męki 
Pańskiej (1841 r.). Kościół i jego otoczenie są 
bardzo zadbane. Jednak współczesna, lakierowana 
boazeria na ścianach odbiera mu klimat 
towarzyszący starym, wiejskim kościółkom, 
w których można wyczuć ducha naszych pra-
ojców. Niemniej cieszymy się, że nasz skarb służy 

wiernym.                   
Wszędzie byliśmy mile przyjmowani przez miej-
scowych księży. Ze szczególną sympatią wspo-
minamy księdza na Kubalonce, który opowiadał 
gwarą góralską różne ciekawostki z najnowszej 
historii swojego kościółka. W Wielopolu na za-
kończenie wycieczki uczestniczyliśmy we mszy 
św., a ksiądz dziękował nam za odwiedziny.
Wielu z nas robiło zdjęcia całych obiektów, zabyt-
kowych obrazów, ołtarzy, ciekawych detali czy 
motywów zdobniczych. Na pewno część z nich 
weźmie udział w konkursie fotograficznym 
„Drewniane kościółki - perły Śląskiej Ziemi". 
Zachęcamy!!                 
Była to czwarta, ostatnia wycieczka organizowana 
przez gierałtowickie koło Związku Górno-
śląskiego w ramach projektu: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie… poznajemy Powiat Gliwicki”. 
Tak się złożyło, że tym razem musieliśmy wyje-
chać poza powiat, aby poznać to, co w nim kiedyś 
było najcenniejsze.                      
Wdzięczni jesteśmy Urzędowi Gminy Gierałto-
wice za współfinansowanie ww. projektu.                        

.

.

.

.

Czas letnich wakacji sprzyja wędrówkom, zwiedzaniu, a także powrotom do miejsc, 
które darzymy wielkim sentymentem. Tak było w przypadku 50 osobowej grupy, która 
zaplanowała wycieczkę szlakiem drewnianych kościółków z Gierałtowic, Przyszowic 
i Knurowa.

Szlakiem drewnianych 

P R Z Y P O M I N A M Y !!!!
Już tylko do 30 września 2009 r. można 

składać prace biorące udział 
w Ogólnogminnym Konkursie 

Fotograficznym pt. „Drewniane kościółki - 
perły Śląskiej Ziemi”.

Celem Konkursu jest ukazanie i utrwalenie 
piękna charakterystycznej dla Śląska drewnianej 
architektury sakralnej. Drewniane kościółki są 
ogromnym bogactwem naszego regionu i atra-
kcją turystyczną, świadczą o wierze i kulturze 
naszych przodków. Niech konkurs sprawi, że 
„drewniane perły” zostaną na nowo odkryte.

              
1. Przedmiotem prac fotograficznych mogą być 
całe obiekty sakralne, ich wnętrza i ciekawe 
detale.                   
2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Gie-
rałtowice.                  
3. W konkursie wezmą udział fotografie kolo-
rowe lub czarno-białe formatu nie mniejszego 
niż 15x21 cm i nie większego niż 21x30 cm.         
4. Każde zdjęcie powinno zawierać opis:
- miejsce (np. kościół pw. ….......……………. 
w ……… gmina …...…… powiat ..............)
- imię i nazwisko autora, wiek, adres zamie-
szkania i telefon kontaktowy.              
5. Prace konkursowe należy nadsyłać 
do 30 września 2009 roku na adres członków 
zarządu Koła Związku Górnośląskiego: 
-Janina Rożek 
44-186 Gierałtowice, ul. K. Miarki 85.          
- Halina Jeglorz 
44-186 Gierałtowice,  ul. Ks. Wł. Roboty62. 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.                      
6. Każdy z autorów może nadesłać do 5 zdjęć.
7. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez 
organizatorów.                
8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni 
o werdykcie jury.                  
9. Najlepsze prace będą nagrodzone.
         
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
18 października 2009 roku.               

           
Przewidywana jest wystawa pokonkursowa.       

              
Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu 
i zgodę na ewentualne wykorzystanie zdjęć dla 
innych form działalności organizatorów.      

. .

.

.

 .

.

.

.

.

.

 .
. .

. .

.

Organizatorami Konkursu są: Koło Związku 
Górnośląskiego w Gierałtowicach, Wójt Gminy 
Gierałtowice.

Zaproszenie na koncert
W niedzielę 18 października 2009 roku o godz. 
15.00 w kościele parafialnym w Gierałtowicach 
odbędzie się VII Koncert Muzyki Organowej 
organizowany przez gierałtowickie koło 
Związku Górnośląskiego.
W tym samym dniu odbędzie się ogłoszenie wy-
ników konkursu fotograficznego „Drewniane 
kościółki - perły Śląskiej Ziemi” i wręczenie 
nagród.
Powyższe wydarzenia kulturalne stanowią opra-
wę obchodów jubileuszu 20-lecia Koła Związku 
Górnośląskiego w Gierałtowicach.

J.R.
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Jarmark po raz dziesiątyWIEŚCI
na Placu Czerwonym

„Konkurs na wakacje” okazał się  dobrą 
okazją do przedstawienia kilku czytelni-
ków naszego pisma, którzy na swoje wa-
kacyjne wojaże zabrali ze sobą egzem-
plarz „Wieści gminy Gierałtowice”.   

Dr Andrzej Wilk dotarł z „WIEŚCIAMI” na Plac Czerwony.

Na wakacje - tylko w dobrym towarzystwie! 
Wojtek „Na wakacyjnym szlaku”.

Za sprawą p. Henryka Matei „WIEŚCI” przeszły chrzest morski,
płynąc promem na duński Bornholm.

Duże wrażenie na redakcyjnym jury zrobił widok 
dr Andrzeja Wilka na Placu Czerwonym w Mos-
kwie, dzielnie prezentującego egzemplarz nasze-
go dwumiesięcznika. W tle widać sławną cer-
kiew Wasyla Błogosławionego, a z lewej strony 
polski akcent, pomnik Minina i Pożarskiego - 
przywódców pospolitego ruszenia, które w 1612 
r. wyzwoliło Moskwę spod okupacji Polaków. 
Kolejne zdjęcie - „Na wakacyjnym szlaku”- 
wykonała Monika Dukata z Chudowa. Redakcja 
postanowiła nagrodzić jego autorkę za pomy-
słowość oraz sugestywny przekaz znanej prawdy 
- Na wakacjach w cenie jest: dobre towarzystwo 
i jeszcze lepszy humor.  
Henryka  Mateję - autora 3. zdjęcia nagradzamy 
za prekursorskie zaślubiny „Wieści gminy Gie-
rałtowice” z polskim morzem.

Oprac. Jerzy Miszczyk
Autorzy opublikowanych zdjęć nagrodzeni zostaną markowymi 
przyborami do pisania oraz książkami. O terminie i miejscu 
odebrania nagród powiadomimy  telefonicznie.
Fundatorem nagród jest GOK z Gierałtowic oraz firma Edytor.

„Jarmark Średniowieczny” to największa impreza 
w cyklu „Spotkań na zamku w Chudowie” i jedna 
z największych tego typu na południu Polski. 
Na uroczystości otwarcia Jubileuszowego X Jar-
marku, w dniu 15 sierpnia br. obecni byli m.in.: 
Andrzej Sośnierz - poseł RP, Michał Nieszporek - 
starosta powiatu gliwickiego, Joachim Bargiel - 
wójt gminy Gierałtowice, Przemysław Nocuń - 
prezes Fundacji Zamek Chudów i Józef Posiłek - 
sołtys Chudowa.

Jak co roku gości jarmarku czekało wiele atrakcji. 
Do największych należało z pewnością odwiedze-
nie warownego obozu, w którym namioty rozbiła 
setka średniowiecznych rycerzy wraz ze swoją 
świtą. Zamieszkiwało go towarzystwo międzyna-
rodowe. Język polski mieszał się z włoskim, serb-
skim, niemieckim. Wydaje się, że mową zrozumia-
łą dla wszystkich jego mieszkańców, były odgłosy 
oręża, bo te dźwięki rycerze lubią przecież najbar-
dziej. Obóz to miejsce, gdzie ćwiczyli i rozgrze-
wali się przed wyruszeniem na areny zmagań 
turniejowych. Tutaj wracali i odpoczywali po 
trudach potyczek. Świętowali swoje zwycięstwa 
i przełykali gorycz porażek.
Kto już napatrzył się do syta na życie w obozie, 
mógł odwiedzić licznie ustawione pod zamkiem 
kramy rzemieślników. Można tam było zapoznać

się ze średniowiecznymi technikami wyrobu prze-
różnych przedmiotów - zaczynając od stalowego 
miecza, a kończąc na glinianym garnku. 
Kramy wypełnione były wyrobami, które chętnie 
kupowano - według gustów lub zasobności współ-
czesnych sakiewek.
Wielu zwolenników miały pokazy altyleryjskie - 
bez detonacji prochu strzelniczego. Było to możli-
we za sprawą „Trebusza” - machiny oblężniczej, 
miotającej kamienne pociski na odległość 200 m. 
To średniowieczne urządzenie zrekonstruowano 
specjalnie na potrzeby zamku w Chudowie.
Atrakcyjnie spędzany czas upływa zwykle szybko. 
Nastanie wieczoru było sygnałem do rozpoczęcia 
wielkiego pokazu ogni sztucznych. Widok zam-
kowej wieży oświetlonej setkami rozbłysków, ba-
jecznie kolorowych fajerwerków był mocnym ak-
centem kończącym pierwszy dzień jarmarku. 
Następny dostarczył również wielu niezapomnia-
nych wrażeń.
Imprezę dofinansowali: Urząd Marszałkowski 
Woj. Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach, Urząd Gminy Gierałtowice. Organizatorzy: 
Fundacja Zamek Chudów i Stowarzyszenie Bra-
ctwo Rycerskie Puszczy Pszczyńskiej - serdecznie 
zapraszają na kolejny jarmark już za rok.   
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Jerzy Miszczyk

Gabinet Odnowy Biologicznej

Zabiegi kosmetyczne
Zagęszczanie rzęs
Usługi rehabilitacyjne

Basen 
w Knurowie

ul. Szpitalna 23
tel. 032 338 19 27
kom. 518 875 447

sobota, niedziela
(zapisy w tygodniu)

www.spaknurow.pl

Czynne: 

poniedziałek - piątek 

od 10.00 do 22.00

Clarena, Guam, DermikaZabiegi w kapsule SPA
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Śladami Rolnika - Konkurs fotograficzny Goście z Uherskyego Brodu

Sławomir 
Majka

„Późna pora”
I miejsce

30 sierpnia br. partnerską wizytę w gminie Gie-
rałtowice złożył Ladislav Kryštof - starosta 
czeskiego Uherskyego Brodu. Jednym z jej ce-
lów był udział w Dożynkach Gminy Gierałto-
wice.   
Starostę i jego małżonkę powitali: wójt gminy 
Joachim Bargiel wraz z małżonką, przewodni-
czący RG Piotr Szołtysek z małżonką, Małgo-
rzata Domin - sołtys Paniówek oraz Artur Tomi-
czek - radny RG Gierałtowice. 
Gości z Czech podjęto w gabinecie wójta gminy. 
Przeprowadzone rozmowy dotyczyły m.in. po-
szukiwania dalszych, wspólnych płaszczyzn 
współpracy pomiędzy gminą Gierałtowice, 
a partnerskim Uherskym Brodem. Po ich zakoń-
czeniu uczestnicy spotkania udali się do Pa-
niówek, aby wziąć udział w gminnym Święcie 
Plonów. Na zakończenie wizyty goście z Uher-
skyego Brodu zwiedzili obiekty S P w Paniów-
kach.     

J.M.

J.M.

Dwieście lat, dwieści lat!!! Tak śpiewan na urodzinach pan Marii Jureczko 17 wrze-

Z okazji tak niezwykłego jubileuszu panią Marię 
odwiedzili przedstawiciele Urzędu Gminy Gierał-
towice. Serdeczna życzenia urodzinowe, kwiaty 
oraz kosz ze słodyczami złożyli na ręce jubilatki: 
wójt Joachim Bargiel i kierownik USC Mirosław 
Marcol. Do życzeń dołącza się również redakcja 
„Wieści gminy Gierałtowice”. 
Pomimo ograniczeń w samodzielnym funkcjo-
nowaniu i dolegliwości związanych z wiekiem, 
pani Maria jest nadal osobą bardzo pogodną. 
Często uśmiecha się. Zawsze lubiła śpiewać. Robi 
to i teraz - śpiew jest jej ulubioną rozrywką.            
Spotkanie upłynęło w ciepłej, rodzinnej atmo-
sferze. Maria Jureczko od 12 lat mieszka w domu 
państwa Grychtołów, którzy otaczają ją serdeczną 
opieką.

.

Najstarsza gierałtowiczanka ukończyła 101 lat

Pozdrowienia 
z Gminy Gierałtowice

Pod takim tytułem ukazała się seria widokówek 
wydana przez Urząd Gminy Gierałtowice.
Umieszczone na nich fotografie przedstawiają 
najbardziej rozpoznawalne obiekty w poszcze-
gólnych sołectwach. Widokówki zaopatrzone 
są również w logo gminy.   

/J.M./Przyjęcie urodzinowe Marii Jureczko w domu państwa 

Adam Benek
„Ekwilibrystyka 

na widłach”
II miejsce

Maksymilian Benek - „Ursus w kwiatach” -     III miejsce

Komisja konkursowa wybrała najciekawsze 

W konkursie udział wzięło 12 pasjona-
tów fotografowania. Na konkurs nade-
słali 21 swoich prac. Spośród nich jury 
wybrało 3 najciekawsze, przyznając im 
nagrody regulaminowe. 
Według oceniającej zdjęcia komisji na 
palmę pierwszeństwa zasłużyła fotogra-
fia Sławomira Majki pt. „Późna pora”. 
Miejsce drugie otrzymał Adam Benek -
za fotografię pt. „Ekwilibrystyka na wi-
dłach”, a trzecie Maksymilian Benek za 
pracę pt. „Ursus w kwiatach”.
Przyznano również jedno wyróżnienie. 
Otrzymała je Paulina Gajewska za pano-
ramiczne zdjęcie zatytułowane „Po żni-
wach”. Wszyscy laureaci konkursu 
otrzymali nagrody. Pierwsza trójka re-
gulaminowe, w wysokości: I m - 500 zł, 
II m - 300 zł, III m - 200 zł.
Ceremonia wręczenia nagród i dyplo-
mów miała miejsce 30 sierpnia br. w Pa-
niówkach, w czasie oficjalnej części ob-
chodów Dożynek Gminy Gierałtowice. 
Nagrody wręczali: wójt gminy Joachim 
Bargiel oraz przewodniczący RG Piotr 
Szołtysek.      

J. Miszczyk



10

  Medjugorie jest miejscem niezwykłym. Nie-
wielkie miasto usytuowane w dolinie, otoczone 
dość stromymi lecz słabo zalesionymi górami. 
Zarówno swoim wyglądem jak i klimatem
sprawia, że jest schronieniem dla wszystkich przy-
byszów z różnych zakątków świata, dla 
wszystkich, którzy przywożą w to niezwykłe 
miejsce codzienne sprawy, wszystkie prośby
i troski by powierzyć je Matce Bożej z Medjugorie.
W czasie pobytu w tym świętym miejscu nasza 
44 osobowa grupa podążała śladami wielu piel-
grzymów.Tak jak inni pokonywaliśmy trud Drogi 
Krzyżowej na Križevac. Kończący Drogę Krzy-
żową wysoki biały krzyż, umiejscowiony na 
samym szczycie wyniosłej góry ramionami osła-
nia miasto i wskazuje jego centralne miejsce - 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. 
Szliśmy w skupieniu Drogą Różańcowych Tajem-
nic do Maryi na Górze Objawień. Braliśmy udział 
w codziennych międzynarodowych wieczornych 
mszach św. odprawianych na wolnym powietrzu, 
a głębokie w swej treści homilie tłumaczone na 

język polski wnikały w serca pielgrzymów i u nie-
jednego odmieniły prozę obecnego życia.             
Swoistym przeżyciem były nabożeństwa wie-
czorne z Modlitwą Różańcową oraz różnymi for-
mami osobistej kontemplacji.                
Włączeni w wielką pielgrzymią rodzinę zgroma-
dzoną na tym świętym miejscu czuliśmy ogrom 
bogactwa tego miejsca, jego piękna i dobra.     
Najcenniejszym prezentem a zarazem skarbem dla 
uczestniczących w tej pielgrzymce było orędzie  
otrzymane od Matki Bożej. Orędzie to Matka Boża 
przekazała wizjonerce Ivance w czasie coroczne-
go objawienia w dniu 25.06.09 r. i kieruje je do 
całej współczesnej ludzkości.                
Naszym życiowym zadaniem jest staranne 
przeniesienie tego skarbu do naszych serc i do na-
szego życia.                                   
Ciekawym urozmaiceniem pobytu w Medjugorie 
były wypady do innych świętych miejsc oraz do 
miejsc słynących z pięknych zabytków, krajo-
brazów, ciekawej historii. I tak w czwartym dniu 
pobytu, rankiem wyjechaliśmy do Mostaru. Po 
mszy św. odprawionej w kościele Franciszkanów 
zwiedziliśmy dzielnicę muzułmańską - tradycyjne 
warsztaty pracy, restauracje z lokalną kuchnią. 
Przeszliśmy słynnym kamiennym Starym Mostem 
nad rzeką Neretwą (odbudowanym po działaniach 
wojennych) do meczetu i do domu tureckiego, 
gdzie zwiedzanie jego wnętrza pozwoliło nam  
przenieść się w przeszłość.                
W kolejnym dniu zwiedziliśmy Dubrownik, 
miasto nazwane Perłą Adriatyku. W programie był 
m.in. spacer z przewodnikiem urokliwymi ulicz-     

 .

.

 .

.

.

.

.

miasta, podczas którego dane nam było 
poznać jego historię. Katedra Wniebowzięcia 
NPM w której przechowywane są relikwie 
św. Błażeja - patrona miasta, kościół św. Błażeja, 
słynną Wielką Fontannę Onufrego pochodzącą 
z 1438 r. Jednak największe wrażenie wywarł na 
nas spacer murami miejskimi (o dł. około 2 km)
pozwalający podziwiać z góry czerwone dachy 
zabytkowych domów i mieniącą się kolorami 
wodę Adriatyku.                    
W drodze powrotnej do naszego pensjonatu, 
piękną trasą widokową nad morzem,  można było 
podziwiać wspaniałe krajobrazy z całym bo-
gactwem natury, liczne wysepki, kamieniste plaże.
Urok ten zamącił (i przyprawił o zadumę) widok   
zniszczonych domów po wojnie domowej w byłej 
Jugosławii, w mijanych przez nas opuszczonych 
wioskach.                   
Urozmaiceniem naszego pielgrzymowania był 
dzień spędzony na Makarskiej Riwierze, na plaży 
w mieście Makarska. Wszyscy chętni mogli pla-
żować i kąpać się w morzu.                     

Kończąc nasz  pielgrzymkowy szlak,  kierując się 
już w stronę naszego kraju, czekała nas jeszcze
jedna atrakcja, zwiedzanie Parku Narodowego - 
Plitvickie Jeziora. Pięć godzin spędzonych w ma-
lowniczym miejscu niezliczonych strumyków, 
potoków, dzikich rozlewisk, 16 jezior, 90 wodo-
spadów. Spacerowaliśmy ścieżkami, w trudniej-
szych miejscach wyłożonymi drewnianymi ba-
lami, mostkami i szlakami tuż nad wodą, a plusk 
kaskad, szum strumieni, drganie liści w powie-
wach łagodnego wiatru i majestat gładkiej tafli 
wody dodatkowo potęgowały wrażenie niezwy-
kłości tego miejsca. Pełni wrażeń i wewnętrznego 
spokoju, późnym wieczorem dotarliśmy w okolice 
Zagrzebia, gdzie w miejscowości Orosław czekał 
nas komfortowy nocleg w pensjonacie Zagi. Uro-
czysta kolacja przy dźwiękach miejscowych graj-
ków dopełniła wspaniałości pełnego wrażeń 
przedostatniego dnia pielgrzymowania.         
Podróż nasza zakończyła się 30 czerwca późnym 
wtorkowym popołudniem. Jeszcze w autobusie, 
na ostatnim odcinku całej trasy słowa podzię-
kowania usłyszał ks. proboszcz Michał Woliński 
za posługę i opiekę duchową. Po dojechaniu do Pa-
niówek cała grupa podziękowała Bogu za szczę-
śliwe podróżowanie, krótką modlitwą zmówioną 
w kościele parafialnym.                         
Ubogaceni mocą Bożą, szczęśliwi, udaliśmy się do 
swoich najbliższych, by z nimi dzielić się radością 
płynącą z pielgrzymkowych doświadczeń.        

kami 
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Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Medjugorie było głównym celem autokarowej
wycieczki, w której udział wzięła duża grupa społeczności parafialnej z Paniówek. 
Przedsięwzięcie realizowane w dniach od 21 do 30 czerwca 2009 r. zbiegło się z 28 
rocznicą objawień Maryi w Medjugorie, przypadającą na 25 czerwca.                                                                               .

w Medjugorie

Teresa Swoboda, Małgorzata Domin

Grupa z Paniówek
 w Parku
Narodowym - 
Jeziora Plitvickie

Forum Młodzieży Samorządowej w Gie-
rałtowicach zaprasza mieszkańców Gminy 
Gierałtowice do wzięcia udziału w bezpłat-
nym szkoleniu z zakresu nowoczesnych te-
chnologii telekomunikacyjnych i informa-
cyjnych w ramach projektu: „e-mieszka-
niec - szkolenia z zakresu nowoczesnych 
technologii dla mieszkańców Gierałtowic”.

Projekt realizowany jest w ramach Umowy 
Nr UDA-POKL.09.05.00-24-137/08-00 za-
wartej w dniu 04.06.2009 roku z Samorządem 
Województwa Śląskiego.                               
Finansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 od-
dolne inicjatywy na obszarach wiejskich.          
Głównym celem projektu jest wzmocnienie 
mieszkańców terenów wiejskich w zakresie wy-
korzystania nowoczesnych technologii tele-
komunikacyjnych i informacyjnych, jako narzę-
dzia rozwoju osobistego mieszkańców.            
Dodatkowo, projekt ma na celu wskazanie roli 
edukacji i kształcenia się, pobudzanie świado-
mości mieszkańców dotyczącej kształcenia się 
przez całe życie.                                                 
Celami szczegółowymi projektu są:               
- zmniejszenie różnic pomiędzy terenami wiej-
skimi a miejskimi;                                              
- podniesienie samooceny mieszkańców;            
- rozwój zainteresowań i umiejętności w oparciu 
o nowoczesne technologie.                         
Projekt adresowany jest dla wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców Gminy Gierałtowice. 
Uczestnicy projektu w wyniku procesu rekruta-
cji zostaną podzieleni na dwie grupy:                
Grupa podstawowa - adresowana dla osób po-
czątkujących lub nie korzystających z nowo-
czesnych technologii telekomunikacyjnych i in-
formatycznych.                                                  
W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy za-
znajomią się z podstawą obsługi komputera, 
korzystaniem z aplikacji biurowych (WORD, 
EXEL) zakładanie i korzystanie z poczty ele-
ktronicznej, korzystanie ze stron internetowych.
Grupa zaawansowana - adresowana dla osób 
pragnących pogłębić swoje umiejętności w za-
kresie wykorzystania nowoczesnych techno-
logii telekomunikacyjnych i informatycznych
W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy za-
znajomią się zasadami tworzenia i zarządzania 
bazami danymi, tworzenia i zarządzania strona-
mi internetowymi oraz profesjonalnymi aplika-
cjami użytkowymi.                                            

Bliższych informacji udziela koordynator 
projektu Mateusz Papkala pod numerem 
tel. 032 757 11 33.                                            

Formularze zgłoszeniowe można uzyskać:        
1. Na stronie internetowej:                                
www.fmsgieraltowice.pl                                  
2. W biurze podawczym Urzędu Gminy Gie-
rałtowice.                                                         
3. W sekretariacie Szkoły Podstawowej.         
4. W biurze sołtysa.                                                                             

 .
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Bezpłatne szkolenia

M. Papkala



11

Pierwszego dnia trasa wyjazdu  przebiegała wśród 
pól Równiny Łowicko-Błońskiej do Łowicza. Już 
w XII w tereny te należały do arcybiskupów gnie-
źnieńskich co prowadzi do powstania Księstwa 
Łowickiego. O znaczeniu Łowicza w dawnych 
latach świadczy wspaniała renesansowo-
barokowa katedra o monumentalnej bryle. W jej 
podziemiach spoczywa 12 prymasów Polski. 
Miasto szczyci się jednym z najcenniejszych ze-

społów urbanistycznych na Mazowszu. Cieka-
wostką jest trójkątny rynek.                    
Kolejnym etapem był Niepokalanów. Nazwa ta 
obejmuje kościół i klasztor ojców Franciszkanów, 
założony w 1927 roku przez św. Maksymiliana 
Marię Kolbego, który w sierpniu 1941 roku po-
niósł męczeńską śmierć w obozie w Oświęcimiu.                    
W święto 15 sierpnia chór śpiewał na mszy w ba-
zylice Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepoka-
lanowie. Po mszy, przy słonecznej pogodzie, od-
wiedziliśmy Fryderyka Chopina w Żelazowej 
Woli. W rodzinnym dworku, w którym znajduje 
się muzeum biograficzne z pamiątkami po wybit-
nym kompozytorze, wysłuchaliśmy koncertu cho-
pinowskiego w wykonaniu japońskiej pianistki 
Laureatki Międzynarodowego Konkursu Chopi-
nowskiego. Dalsza trasa wiodła przez Puszcze 
Kampinoską  Kampinoski Park Narodowy. Park 
chroni najlepiej zachowany w Europie zespół 
wydm śródlądowych i bagien powstałych kilka-
naście tysięcy lat temu. W pobliżu miejscowości 
Granica, w środku puszczy była chwila modlitwy 
na cmentarzu, na którym spoczywa 800 żołnierzy 
polskich poległych w 1939 roku w bitwie nad 
Bzurą. W Kamionie odnaleźliśmy kościółek przy                          

 .

którym leży kamień z odciśniętą stopą św. Jacka, 
który w tym miejscu przekraczał rzekę Wisłę 
w trakcie swojej podróży misyjnej. My Wisłę prze-
kraczaliśmy w Wyszogrodzie przejeżdżając po 
nowym moście. Stary, słynny drewniany most 
o długości 1240 m rozebrano w 1996 roku. Na pa-
miątkę pozostawiono tylko jedno przęsło.          
Ostatnim zwiedzanym w tym dniu miasteczkiem 
był Czerwińsk nad Wisłą. Najczęściej wymienia 

się je jako miejsce przeprawy wojsk polskich 
idących pod Grunwald. Jest cennym na Mazowszu 
kompleksem sakralnym. Wczesnośredniowieczne 
opactwo z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Czerwińskiej z Dzieciątkiem, mieści również naj-
większy w Polsce i najlepiej zachowany zespół 
fresków z tego okresu.                          
W niedzielę, w ostatnim dniu pobytu na Ma-
zowszu, chór Cecylia uświetnił swoim śpiewem 
uroczystości odpustowe w kościele pw. św. Rocha 
w Nieborowie. Mszę odpustową celebrował 
biskup łowicki Józef Zawitkowski w asyście 
ks. proboszcza i ks. prałata Arkadiusza Noconia  
- pracownika Watykańskiej Kongregacji Kultu 
Boskiego i Dyscypliny Sakramentów.              
Ostatnim etapem było zwiedzanie pałacu w Nie-
borowie. Pałac ten to jedna z najpiękniejszych 
rezydencji magnackich w Polsce. Jej oprawę 
tworzą wypieszczone barokowe ogrody ze sta-
rannie przystrzyżonymi bukszpanami. Wyjątkowy 
nastrój panuje także w pobliskiej Arkadii nie-
zwykłym parku, idealnym dla romantyków i ma-
rzycieli.                              

.

.

 .

Cecylia na Mazowszu

Andronika Krawiec

Foto: arch. Chóru Cecylia

3 września 2009 r. cała społeczność uczniowska 
Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach wzięła udział 
w wykładach „Osobliwości Świata Fizyki 
2009”, które prowadzone są w Pracowni Dy-
daktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. W tym roku uczniowie 
mogli zobaczyć interesujące doświadczenia z te-
matów takich jak: „Rezonanse”, „Na skrzydłach 
fizyki”, „Światłem malowane”.       
Uczniowie śledzili ciekawe doświadczenia 
w trzech salach wykładowych: w pierwszej do-
wiedzieli się, gdzie można spotkać się ze zja-
wiskiem rezonansu. Zajęcia prowadzone w dru-
giej wyjaśniły tajemnice pływania oraz latania. 
W trzeciej sali przekonali się, że prawa odbicia 
i załamania światła są najprostszymi prawami 
rządzącymi optyką. To tutaj uczniowie mogli 
sami spróbować wykonać doświadczenia lub 
stawali się modelami w doświadczeniach. Dzięki 
Dawidowi Jałowieckiemu zobaczyć można było 
symetryczne odbicie połowy ciała w lustrze, zaś 
Ania Szołtysek pokazała zebranym jak można 
latać na miotle. Monika Ferfecka próbowała się 
podpisać i wcale nie było to takie proste - patrząc 
w lustrzane odbicie kartki papieru.          
Zajęcia wszystkim uczniom bardzo się spodo-
bały. Po raz kolejny mogli się przekonać, że ze 
zjawiskami fizycznymi rzeczywiście spotykamy 
się niemalże na każdym kroku.                 
Organizatorem wyjazdu dla całej szkoły już po 
raz kolejny była mgr Grażyna Malec.                  

.

.

.

. 

Gimnazjaliści 
na uniwersyteckich wykładach

Świetlica Środowiskowa Gminnego Ośrodka  
Kultury w Chudowie zaprasza: dzieci, mło-
dzież i dorosłych do uczestnictwa w organi-
zowanych przez siebie zajęciach. Placówka 
oferuje uczestnikom zajęć możliwość atra-
kcyjnego, aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Świetlica pracuje wg. następującego 
harmonogramu: 

poniedziałek - czwartek w godz. od 13 d0 20
13 - 18 dzieci młodsze
16 - 20 młodzież
piątek w godz. od 10 do 20
10 - 13 spotkania mam z maluszkami w wieku  
przedprzedszkolnym
13 - 20 zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Proponujemy m.in. zajęcia :
- plastyczne
- komputerowe 
- rozwijające umiejętności manualne (zabawy 
konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, 
lepienie z mas plastycznych, wycinanie )
- zadania wzbogacające wiedzę i rozwijające 
inteligencję (czytanie książek, rozmowy, poga-
danki, gry edukacyjne, zabawy tematyczne) 
- zajęcia kształtujące umiejętności wykorzysty-
wania zdobytej wiedzy (krzyżówki, rebusy, 
quizy, konkursy) 
- „odrabianki” (pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, korepetycje przedmiotowe) 
- warsztaty z zakresu robótek ręcznych( haft 
krzyżykowy, wiklina papierowa, decoupage 
itp.)
- imprezy okolicznościowe (Dzień Górnika, 
Mikołajki, dyskoteki, wystawy).

  

Działający w Świetlicy Środowiskowej w Chu-
dowie Klub Plastyczny Pastel zaprasza wszy-
stkich chętnych do udziału w zajęciach plasty-
cznych. Odbywają się one w każdy czwartek 
o godzinie 16.30. Zapisy u wychowawców świe-
tlicy.  Zajęcia są bezpłatne.

Wszystkich dorosłych zapraszamy we wtorki 
o godz. 17.00 na zajęcia z zakresu rękodzieła, 
na których mogą poznawać proste i bardzo 
efektowne techniki wykonywania różnorodnych

ozdób do naszych domów. Zajęcia są bezpłatne.

W każdy ostatni piątek miesiąca młodzież po-
nadgimnazjalną i dorosłych zapraszamy na pro-
jekcję ciekawego filmu.                    

Serdecznie zapraszamy, aby miło i twórczo spę-
dzić z nami czas.                         

.

 .

A. Rajca

Świetlica Środowiskowa
w Chudowie zaprasza

Klub Plastyczny Pastel 

/Świetlica Środowiskowa w Chudowie/



16. LKS 35 Gierałtowice             7      3       6:19.

M.    Pkt.      Bramki

 10. Wilki Wilcza                            7    10     15:12

  3. Ruch Kozłów                          7    13     22:15

  7. Zaborze Zabrze                     7    11     18:11. .

. 6. Młodość Rudno                      7    11     20:18

  15. Gazobudowa II Zabrze          7      3      3:15. .

  4. Orzeł Stanica                         7    13     15:14

  2. Zamkowiec Toszek                 7    13     13:3

  13. Sokół Łany Wielkie                 7      6      7 :15

 14. Naprzód Żernica                     7      6       8:12.

12. Piast Pawłów                          7      8      8:11

1. Czarni Pyskowice                   7    17     20:12

11. Społem Zabrze                      7    10     11:11

5. Sośnica Gliwice                      7    12     10:10

.9. KS 94 Rachowice                   7    10     16:12

   8. Gwiazda Chudów                  7    11     13:15.

Sezon - 2009/2010KLASA „A”

12

Sport sport sportTabele po 7. kolejce  rozgrywek

 7. Gwarek Zabrze                        7       9         8:16

  1. Carbo Gliwice                          7     19       22:9

  2. Urania Ruda Śląska                6     18       20:4.

  3. Walka Makoszowy Zabrze      6     16       14:3.

  6. Ruch II Radzionków                 7    10       12:10.

  10. Orzeł Nakło Śląskie                 7       7       14:15

  4. Gazobudowa Zabrze               7     15         9:5

11. Szombierki Bytom                    7      6       10:10.

13. MOSiR Sparta Zabrze              7      5         7:17.

8. Tęcza Wielowieś                     7       8         9:9

M.     Pkt.       Bramki

15. Jedność 32 Przyszowice 7      5         7:15       . .

12. Fortuna Gliwice                        7      6         8:12.

16. KS Strzybnica (T. Góry)           7      4         6:18..

 5. Orzeł Miedary                          7    14       16:10. .

14.Tempo Paniówki                       7      5         9:13. .

9. Silesia Miechowice (Bytom)    7       8         9:14

Sezon - 2009/2010KLASA OKRĘGOWA

Klasa Okręgowa - Grupa Katowice IV

Klasa “A” - Grupa Zabrze 

Derby gminy 
w Chudowie faworyt stracił punkty
19 września LKS Gwiazda Chudów w ramach 7. 
kolejki rozgrywek piłkarskich w klasie “A” (grupa 
Zabrze) podejmował drużynę LKS 35 Gierałto-
wice. Gospodarze wystąpili w roli faworytów 
spotkania. Przesłanką do takiej oceny była zdecy-
dowana różnica w dorobku punktowym rywali. 
Po sześciu kolejkach rundy jesiennej chudowska 
Gwiazda zgromadziła ich 10, zespół z Gierałtowic 
tylko 2. Przebieg meczu zdawał się potwierdzać 
taką ocenę. Gwiazda przeważała nad rywalami. 
Swoją przewagę zaznaczyła golem zdobytym 
przez Jarosława Włodarza. Stan meczu 1:0 dla 
zespołu z Chudowa utrzymał się do końca regula-
minowego czasu gry. Sędzina główna spotkania 
(Aneta Kowalska z Zabrza) doliczyła jednak 
tradycyjne 2 minuty. Być może piłkarze Gwiazdy 
zbyt wcześnie uwierzyli, że zwycięstwo mają już 
zapewnione. Natomiast z pewnością zawodnicy 
LKS 35 Gierałtowice wierzyli, że mogą jeszcze 
zremisować w doliczonym czasie gry. Wiara czyni 
cuda. Jednak nazwanie cudem gola zdobytego 
w ostatnich sekundach spotkania przez zespół 
z Gierałtowic byłoby niesprawiedliwe dla tej dru-
żyny. Wypracowali dogodną sytuację i zakończyli 
ją celnym strzałem na 1:1. Autorem bramki był 
Mateusz Boryga. Gol wywołał eksplozję emocji 
w obydwu zespołach i na trybunach.
Relacji z Chudowa nie sposób zakończyć nie 
wspominając o kibicach Gwiazdy, którzy przez     

cały czas spotkania chóralnym śpiewem i okrzy-
kami  zagrzewali swój zespół do walki.      

W lidze Okręgowej drużyny z Paniówek i Przy-
szowic grają ze zmiennym szczęściem. Wydaje 
się, że aktualne miejsca w tabeli nie odzwiercie-
dlają ich umiejętności i możliwości.

Do bezpośredniego spotkania piłkarzy Tempa 
Paniówki z drużyną Jedności 32 Przyszowice 
dojdzie w 11. kolejce rozgrywek ligi Okręgowej.
Kolejka ta rozegrana zostanie 17 i 18 paździer-
nika.

Puchar Lata w piłce 5 osobowej

Tekst i foto: J. Miszczyk

VIBOVIT z Knurowa z Pucharem za zdobycie I m

Ochotnicza straż pożarna w powiecie potęgą 
jest i basta! Świadczy o tym zarówno liczba 
uczestników Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 
12 września w Rudzińcu, jak i pasja, z jaką 
ochotniczy strażacy zmagali się w rozegra-
nych tam konkurencjach - sztafecie i ćwi-
czeniach bojowych.           

W zawodach wzięło udział 18 drużyn OSP 
z terenu powiatu – zarówno młodzieżowych, jak 
i dorosłych. Licznie reprezentowane były 
przedstawicielki płci pięknej, bo aż 6 z nich 
stanowiły drużyny dziewcząt i kobiet.       
Zawodnicy podczas sztafety musieli popisać się 
szybkim biegiem, połączonym z pokony-
waniem różnych przeszkód, natomiast w tzw. 
bojówce - wieloma umiejętnościami niezbę-
dnymi podczas akcji ratowniczych. 
I miejsce w grupie dziewcząt zajęła drużyna OSP 
Ś w i e b i e ,  I I  -  O S P  P a n i ó w k i  I ,  
a III - OSP Paniówki II. Wśród chłopców 
najlepsza była drużyna OSP Dąbrówka, 
a dalej - OSP Świbie, OSP Ciochowie, OSP 
Paniówki, OSP Wilcza, OSP Widów. 
W grupie kobiecych drużyn zawody wygrało 
OSP Świbie - przed OSP Toszek i OSP Łany, zaś 
w grupie drużyn męskich kolejność była 
następująca: OSP Świbie, OSP Toszek, OSP 
Widów, OSP Paniówki, OSP Smolnica i OSP 
Dąbrówka. Zwycięzcy odebrali dyplomy,

.
. 

.

na zawodach OSP

Dokończenie na str. 13
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Puchar Lata w piłce 5 osobowej cd.
nagrody i puchary, które wręczyli im: Marcin 
Stronczek - członek Zarządu Powiatu 
Gliwickiego, Andrzej Hosz - zastępca wójta 
Gminy Rudziniec, Janusz Przybylski – 
komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach i Andrzej Frejno – prezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach. 
Strażakom doskonałych wyników gratulował 
także radny powiatowy Mariusz Poloczek. 
Zawody zorganizował Zarząd Powiatowy ZOSP 
RP w Gliwicach przy współudziale Klubu Spo-
rtowego LKS „Amator” Rudziniec, OSP 
Rudziniec, OSP Widów, sołtys Rudzińca Teresy 
Heler oraz firmy DAX z Rudzińca. Impreza była 
współfinansowana przez Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach.

Zawody OSP w Rudzińcu cd.

/Serwis informacyjny powiatu/

Foto: Jarosław Obczyński

Foto: J. Miszczyk

Każda biorąca udział w turnieju drużyna musiała 
posiadać w swoim składzie zawodnika płci prze-
ciwnej.                    
W tegorocznej edycji przeważały drużyny męskie, 
które w swoich składach miały najczęściej po 
jednej lub dwie zawodniczki. W tym roku 
najwięcej kobiet, bo aż 4 wystąpiły w drużynie 
organizatorów turnieju - Forum Młodzieży Samo-
rządowej w Gierałtowicach. Zespół wystąpił pod 
nazwą UPOS Forum Powiatowy.       
W kategorii juniorów udany debiut odnotowali 
młodzi zawodnicy KS PIAST Pawłów z Zabrza, 
prowadzeni przez Bogumiłę Mikosz. Juniorzy 
z Zabrza okazali się najlepsi w swojej kategorii.         
Grupę seniorów kolejny raz wygrała drużyna 
Vibovitu z Knurowa.              
Zwycięzcy otrzymali nagrody regulaminowe oraz 
puchary i dyplomy, które wręczył im Joachim 
Bargiel wójt gminy Gierałtowice w towarzystwie 
przedstawicieli organizatorów w osobach Mate-
usza Papkali i Jolanty Nowak.                      
Nagrody dla juniorów (sprzęt sportowy) ufundo-
wali: starosta gliwicki - Michał Nieszporek, 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach oraz 
firma Telkomfort z Paniówek.                   

 .

.

.

.

 .

Seniorzy: I m - VIBOVIT Knurów
                II m - GKS Gwarek Ornontowice
                III m My po beczkę Zabrze

Juniorzy: I m - KS PIAST Pawłów
                II m - GKS Gwarek Ornontowice
                III m - Borowiacy Mikołów

Wyniki końcowe:

RAJD samochodowy o Puchar 

Oprac. M. Papkala, i J.M.

Podstawowy moduł reklamowy
w kolorze czarno-białym

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

kosztuje 100 zł brutto
za jednorazową edycję w WIEŚCIACH.

Więcej szczegółów  pod nr telefonów:

0 664 732 851 0 507 691 718

Tej samej wielkości reklama 
w kolorze - kosztuje 150 zł brutto.

Do wyścigów przystąpiło 28 załóg amatorskich. 
Start i meta wyznaczone były na boisku LKS w 
Gierałtowicach. Organizatorzy imprezy (Stowa-
rzyszenie Moto Sport Gliwice) wytyczyli trzy 
trasy prób sportowych. Ścigano się w Knurowie 
(okolice ul. Niepodległości) i w Gliwicach - tereny 
przy giełdzie samochodowej oraz w okolicy firmy 
Radan przy ul. Bojkowskiej.
Wyniki poszczególnych prób były zliczane i po 
podsumowaniu wyłoniły zwycięzców. Końcowy 
rezultat zawodów był sporym zaskoczeniem. 
Okazało się, że w klasyfikacji generalnej niepo-

3zorny Fiat Cinquecento (poj. 1100 cm ) uzyskał 
taki sam rezultat jak faworyzowane Subaru 

3Impreza o poj. 1994 cm . O zwycięstwie Subaru 
zadecydowała punktacja dodatkowa.
Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zwyciężyli: 

Rafał Wiciński z pilotem Piotrem Bryłą na 
Subaru Imprezie. Miejsce drugie zajęła załoga: 
Grzegorz Pasternak i Adam Gładysz na Cin-
quecento, a trzecie: Szymon Krajka z pilotem 
Bartoszem Skalczyńskim na Citroenie Saxo.
Imprez zakończyła się ok. godz. 20.00 w sali spo-
rtowej LKS w Gierałtowicach, gdzie miała miej-
sce ceremonia wręczenia Pucharów i dyplomów. 
Zwycięzców dekorował wójt gminy Joachim 
Bargiel w towarzystwie dyrektora zawodów - 
Jacka Spętanego. Współorganizatorami zawodów 
byli:  gmina Gierałtowice i miasto Knurów. 

Tekst i foto: J. Miszczyk



05.09.2009 punktualnie godzinie 15:00 rozpo-
częto zmagania w V już BIEGU O PUCHAR 
WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE, który 
tym razem odbył się w Paniówkach.
                                         
Na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników -
220 biegaczy w tym mieszkańcy gminy Gierał-
towice. Wielu pasjonatów biegania przyjechało do 
naszej gminy z sąsiednich miast województwa 
śląskiego, aby zdrowo i sympatycznie spędzić to 
sobotnie popołudnie.                      
Organizatorzy przygotowali kilka dystansów 
biegu.                    
Na najkrótszym 200 m rywalizowali biegacze z ro-
cznika 1999 i młodsi. 500 m to dystans dla roczni-
ka 1996 - 1998. Na 1000 m ścigali się gimna-
zjaliści, czyli rocznik 1992 - 1994, a koronny 
dystans 3000 m, na którym walczono o Puchar 
Wójta Gminy zarezerwowano dla zawodników 
od rocznika 1991.                  
Bardzo ciekawa i wymagająca okazała się trasa 
biegu, którą wytyczono na terenie Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Paniówkach. Jedno 
okrążenie miało ok. 650 m co pozwoliło także                             

.

.

.

.

 

kibicom na obserwację i doping dla biegaczy, gdyż 
na najdłuższym dystansie pokonywano je pięcio-
krotnie - czyli o 250 m więcej niż w regulaminie. 
Ale nikt nie narzekał, a niektórzy chętnie pobie-
galiby jeszcze więcej, mówili po biegu.               
Do organizacji zawodów przyczyniło się wiele 
osób i instytucji. Słowa uznania należą się dla: 
Urzędu Gminy Gierałtowice, Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach, MOSiR w Rudzie 
Śląskiej, KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Paniówkach 
i dla sponsorów: Restauracji VERONA, Piekarni 
i Cukierni GATNER, Apteki MEDICO, Piekarni 
i Cukierni MRYKA, Zakładowi Wulkanizacyjne-
mu B. KARCZ.                                               
Nagrody i Puchary wręczał Janusz Korus - 
wicewójt gminy Gierałtowice. Zawody komen-
tował Jarosław Prokop - nauczyciel WF w Gimna-
zjum nr 2 w Paniówkach.                                     
Już teraz zapraszamy za rok na VI Bieg o Puchar 
Wójta Gminy Gierałtowice. Tym razem do Przy-
szowic - park obok pałacu.                                

.

.

.

 .

V Bieg o Puchar Gminy Gierałtowice
Rekord uczestnictwa - 220 biegaczy!

Opracowanie Jarosław Prokop, foto: J. Miszczyk
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DZIEWCZĘTA 1999 i MŁODSZE - 200m
1. Malwina Orłowska - Nasza Szkoła Zabrze
2. Karolina Łasocha -  SP Gierałtowice
3. Stefania Błachno - SP 22 Ruda Śląska
CHŁOPCY 1999 i MŁODSI - 200m
1. Tymoteusz Wojdanowski  SP 6 Ruda Śląska
2. Michał Ludynia  SP Paniówki
3.  Adrian Socha  SP Gierałtowice
DZIEWCZĘTA 1996-1998 - 500 m
1. Jagoda Krawczyń  SP 13 Bytom
2.  Aleksandra Rutkowska  SP 6 Ruda Śląska
3.  Anna Paździor  SP Przyszowice
CHŁOPCY 1996 -1998 - 500 m
1. Michał Lisowicz  SP Paniówki
2. Marek Gonsior  SP Paniówki
3. Seweryn Skoczyński  SP Paniówki
DZIEWCZĘTA 1992-1994 - 1000 m
1. Małgorzata Hynisz  G nr 2 Paniówki
2. Jagoda Połeć  G nr 12 Ruda Śląska
3. Nikoleta Kłos  Nasza Szkoła Zabrze
CHŁOPCY 1992-1994 - 1000 m
1.Daniel Woźnica  G nr 2 Paniowki
2.Nataniel Swat  G nr 2 Paniówki
3.Daniel Skrzypczyk  G nr 2 Paniówki
KOBIETY 1991 i STARSZE - 3250 m
1. Beata Wrońska  Chorzów
2. Katarzyna Szudy  Ruda Śląska
3. Kornelia Węgler  Ruda Śląska

 WYNIKI V BIEGU O PUCHAR WÓJTA GMINY     
GIERAŁTOWICE:

.

MĘŻCZYŹNI 1991-1963 - 3250 m
1. Mirosław Połeć  Ruda Śląska
2. Adam Jagieła  Siemianowice
3. Marian Stefański  Ruda Śląska

MĘŻCZYŹNI 1962 i STARSI - 3250 m
1. Jerzy Połeć - Ruda Śląska
2. Zbigniew Fijałkowski - Świętochłowice
3. Zbigniew Garbacz - Ruda Śląska

NAJLEPSZA RODZINA
Mirosław, Jagoda i Sebastian  Połeć 

 z Rudy Śląskiej

KLASYFIKACJA SZKÓŁ
1. SP Paniówki
2. SP Przyszowice
3. SP Gierałtowice

.

.

Foto: J. Miszczyk

Zwycięzcy biegu głównego - 3250 m mężczyzn (r. 1991-63)

Pierwsza trójka biegu głównego kobiet - 3250 m 

Jeśli Twoim celem jest: 
spalić tkankę tłuszczową,

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

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
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informator

Aneta Szolc

Rozwiązanie „Krzyżówki na wakacje” brzmi: „Lato czeka, razem z latem czeka rzeka”.                                                          
Nagrody otrzymują:  Irena Nowacka z Gierałtowic,  Krystyna Marcisz z Chudowa,  Jolanta Mizera z Przyszowic. 
Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7, - od poniedziałku do piątku - 
w godzinach urzędowania.                                                                                         

.

.

Obecnie trwają intensywne prace przy tworzeniu ogrodzenia 
działki, na której usytuowano kemping. Przed nimi jeszcze 
wiele prac związanych z remontowaniem samej chatki 
żeglarskiej. Mimo tego, jak co roku, członkowie stowarzy-
szenia w okresie letnim organizowali dla młodzieży gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej gminy Gierałtowice wyjazdy 
szkoleniowe, podczas których młodzież poznała zagadnienia 
z zakresu budowy jachtów, zasad poruszania się po akwenie 
wodnym oraz udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik 
mógł spróbować własnych sił w walce z wiatrem i wodą, choć           

nie zawsze sprzyjała temu pogoda. Na szczęście jeszcze przed 
nimi piękny wrzesień, w czasie którego mogą liczyć na 
sprzyjające żeglowaniu wiatry.                         

Marzą ci się żeglarskie eskapady? Czujesz, że masz 
zadatki na wilka morskiego, ale nie wiesz, od czego 
rozpocząć swoją przygodę z pływaniem? Zajrzyj na stronę 
Stowarzyszenia Żeglarskiego Kotwica, a potem żegluj 
z nami!                                      

 .
.

.

Jak co roku gierałtowiccy żeglarze w pełni korzystają z uroków sezonu żeglarskiego. Stowarzyszenie 
Żeglarskie Kotwica w Gierałtowicach na dobre zadomowiło się nad Zalewem Rybnickim, gdzie znaj-
duje się ich baza.

Garść wiatru

Znajdź jak najwięcej określeń (przy-
miotnik, rzeczownik) ludzi w gwarze 
śląskiej. Hasła należy odczytywać 
w pionie i w poziomie. Wśród czytel-
ników, którzy nadeślą najwięcej wy-
razów znalezionych w Skryśloku,  
rozlosowane zostaną atrakcyjne na-
grody. Rozwiązania prosimy nadsy-
łać do 15 października br. pod adres:              
Gminny Ośrodek Kultury         
44-186 Gierałtowice 
ul. Korfantego 7.
Prosimy o umieszczenie na koper-
cie dopisku „Skryślok”.

.

Z ostatniej chwili: nowy sło-
wniczek gwarowy, do którego 
warto zajrzeć!

Mosz problem ze znalezieniem 
słówka w skryśloku? Czy godosz, 
czy też mówisz? Czy wiesz kto to 
jest karlus? Jesz tomata, lub 
pomidor - nowa pozycja wydawni-
cza pt. „Gierałtowicki słownik 
gwarowy” będzie dla Ciebie z pe-
wnością ciekawą lekturą. I to za 
symboliczną złotówkę. Do nabycia 
w sekretariacie Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach.
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Kupon 
nr 5

Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością m.in.: starosta gliwicki 
Michał Nieszporek, wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, wicewójt 
Janusz Korus, dyrektor SP ZOZ w Knurowie Michał Ekkert oraz jego 
zastepcy: Tomasz Pitsch i Henryk Hibszer, a także radni Rady Gminy 
Gierałtowice, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka oraz pracownicy 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach. Obecni byli również architekci Barbara 
i Oskar Grąbczewscy - twórcy projektu budynku. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele wykonawcy (firmy budowlanej ROBUD Sp. z o.o. 
z Gliwic) i nadzoru inwestorskiego - spółki Inwest Complex z Gliwic. 
Cieszę się, że budowa przebiega zgodnie z planem - powiedział wójt 
Joachim Bargiel. - Widzimy już mury, w których będzie mieścił się nowy 
ośrodek zdrowia. Na pierwszym piętrze natomiast znajdzie swoją siedzibę 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Mam nadzieję , że już w maju przy-
szłego roku będą one służyły mieszkańcom.  
Teren budowy i kamień węgielny poświęcił ks. Leszek Flis z parafii 
pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Następnie zebrani 
dokonali uroczystego wmurowania kamienia w ścianę budynku. Warto 
wspomnieć o oryginalnej formie kamienia węgielnego, który ma kształt 
tuby. Wykonany jest z materiału ceramicznego. Na zewnątrz odciśnięto 
herb gminy Gierałtowice. Do jego wnętrza włożona została okoliczno-
ściowa karta z herbem gminy, zawierająca nazwiska i podpisy osób 
zgromadzonych na uroczystości. 
Koszt budowy obiektu wraz z kosztami towarzyszącymi wyniesie około 
4,5 mln złotych. Centralną część parteru przeznaczonego na działalność  
ośrodka zdrowia tworzyć będzie przeszklony hall, w którym znajdować 
się będą poczekalnie i rejestracja. W części południowej umiejscowione 
zostaną gabinety lekarskie. Do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z poczekalnią i przeszklonymi biurami obsługi interesantów 
prowadzić będzie wydzielona klatka schodowa z windą.

Uroczyste wmurowanie           kamienia węgielnego

Inwestycje i 

W dniu 28 lipca 2009 r. w sali konferencyjnej UG Gierałtowice odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców, dostawców mediów oraz 
instytucji finansowych działających na terenie gminy. Spotkanie to było 
końcowym elementem audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Urzę-
dzie Gminy przez Biuro Konkursu „Gmina Fair Play” oraz  Regionalne 
Centrum Biznesu.                               
Miło jest poinformować, że w dniu 14 września 2009 r. na ręce wójta 
gminy Gierałtowice wpłynęło pismo oznajmiające, że w imieniu Kapi-

.

tuły Konkursu „Gmina Fair Play”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fun-
dacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” 
przyznano gminie Gierałtowice tytuł: „Gmina Fair Play 2009”.    
Uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się 4 grudnia 2009 r. w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.                               

.

.

Gierałtowice - Gminą Fair Play 2009

S. Pawlas

Uczestnicy spotkania w dniu 28 lipca br.

Foto: P. Madeja


