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8.12.2009 r. - godz. 16.00.
Sala sportowa LKS w Gierałtowicach.
Zabawa Mikołajkowa dla dzieci.

8.12.2009 r. - od godz.11.00. do 18.00
Sala sportowa LKS w Gierałtowicach.
Kiermasz świąteczny.

19-20.12.2009 r. 
Sala sportowa LKS w Gierałtowicach.
Wystawa Rejonowa Gołębi Pocztowych.

Nagrody dla 

Spotkanie z laureatami miało miejsce 13 paździe-
rnika w Urzędzie Gminy Gierałtowice. W ich gro-
nie znaleźli się:
- mgr Urszula Cieślik - dyrektor Gimnazjum 
nr 1 w Gierałtowicach
- mgr Stefan Duda - nauczyciel SP im. Gustawa 
Morcinka w Gierałtowicach
- mgr Magdalena Gajda - nauczycielka SP 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Paniówkach 
- mgr Karina Karcz - nauczycielka Gimnazjum 
nr 2 w Paniówkach
- mgr Anna Madeja - nauczycielka SP im. Karo-
la Miarki w Przyszowicach

- mgr Violetta Kunkiewicz - nauczycielka SP im. 
Karola Miarki w Przyszowicach
- mgr Aurelia Pawlas - nauczycielka Gminnego 
Przedszkola w Przyszowicach
- mgr Alina Rajca - nauczycielka Gimnazjum nr 
3 w Przyszowicach
- mgr Joanna Duss - nauczycielka SP im. Karola 
Miarki w Przyszowicach.  
Wyróżnionym gratulował wójt gminy, dr inż. Joa-
chim Bargiel. Korzystając z okazji złożył peda-
gogom życzenia na okoliczność zbliżającego się 
Dnia Nauczyciela. W spotkaniu udział wzięła 
również Barbara Mansfeld - kierownik Referatu 
Edukacji i Zdrowia UG Gierałtowice. 

Ewa Czech uhonorowana przez Kuratora 

Ministerialne nagrody i odznaczenia dla Danuty Hirsz 
i Heleny Serwatki 

Mgr Ewa Czech - nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej im. Karola Miarki w Przyszowi-
cach otrzymała w tym roku Nagrodę Śląskie-
go Kuratora Oświaty. 
Kurator Stanisław Faber przyznał ją przyszo-
wickiej nauczycielce za wybitne osiągnięcia 
zawodowe. Uroczystość wręczenia nagrody odby-

ła się 16 października w gliwickiej delegaturze 
Śląskiego Kuratorium Oświaty. Wysokiej rangi 
temu wydarzeniu dodała obecność wiceminister 
Edukacji Narodowej, Krystyny Szumilas. Obecna 
była również Zdzisława Waniek - dyrektor gli-
wickiej Delegatury Śląskiego Kuratorium 
Oświaty. /J.M./

Cd. na s.3 Cd. na s.3

Jest laureatką tegorocznej Nagrody Ministra Edu-
kacji Narodowej. Otrzymała ją za wybitne osią-
gnięcia zawodowe. Danuta Hirsz jest drugą osobą 
w historii szkolnictwa na terenie gminy Gierał-
towice, która otrzymała tak wysokie wyróżnienie 
resortowe. 

W krótkiej rozmowie dla „WIEŚCI” wyraźnie 
wzruszona wyznała: - To dla mnie            .

Moja przygoda ze szkołą rozpoczęła się w 1983 
roku. Ze względów rodzinnych zrezygnowałam 
z pracy w Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach na 
rzecz nauczania. Podjęłam pracę na stanowisku 
nauczyciela w Szkole Podstawowej w Gierałto-
wicach, gdzie pracowałam do zmiany ustroju 
szkolnego w 1999 roku.

1 września 1999 r. decyzją wójta gminy 

W niedzielę 25 października w Gierałtowicach 
spotkała się liczna grupa myśliwych z terenu po-
wiatów: raciborskiego, wodzisławskiego, 
pszczyńskiego, mikołowskiego i rybnickiego.    
Spotkania kół łowieckich co roku odbywają się 
w innym miejscu, w tym wypadło na Gierał-
towice. Powodem zawsze jest dzień patrona 
myśliwych - św. Huberta.                   
Myśliwi wzięli udział we mszy św. odprawionej 
w kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach. Liczne poczty sztandarowe 
kół myśliwskich podkreślały uroczysty charakter 
nabożeństwa. Mszę odprawił ks. Proboszcz 
Marian Kasperczyk, który jest również kapela-
nem myśliwych.                      
Ciąg dalszy obchodów kontynuowano 3 listo-
pada w kołach łowieckich Szarak i Bór, dzia-
łających na terenie gminy Gierałtowice. Warto 
zaznaczyć, że koło łowieckie Szarak z Knurowa 
obchodzi w tym roku 45-lecie istnienia. 

 

.

.

2009
Z okazji nadchodzącego 

święta górniczego 
„Barbórki”

mamy zaszczyt 
złożyć serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności
i szczęścia

w życiu osobistym,
a także satysfakcji
oraz powodzenia

w pracy zawodowej.
„Szczęść Boże”!

Piotr Szołtysek Joachim Bargiel
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Danuta Hirsz - cd. ze s.2 Helena Serwatka - cd. ze s.2

Tekst i foto:Jerzy Miszczyk Helena Serwatka

Pamięć o bliskichbardzo ważna nagroda. Duże znaczenie ma fakt, że 
moja praca została doceniona. Mogę powiedzieć, 
że Nagroda Ministra Edukacji jest zwieńczeniem 
mojej kariery zawodowej, choć z nauczania 
całkowicie jeszcze nie zrezygnowałam. Zamierzam 
się skoncentrować na pracy z uczniami nie-
pełnosprawnymi. W tym celu poszerzam swoją 
wiedzę na studiach podyplomowych o specjalności 
oligofrenopedagogika.
Warto przypomnieć dotychczasową drogę zawo-
dową Danuty Hirsz, gdyż jest niezwykle bogata 
i prowadziła przez wszystkie szczeble gminnej 
oświaty. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie 
Śląskim (wydział Nauk o Ziemi), w 1978 roku 
podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Gie-
rałtowicach jako nauczyciel geografii. W roku 
1984 objęła stanowisko zastępcy inspektora 
oświaty w Urzędzie Gminy Gierałtowice.          
Przełomowym w karierze zawodowej okazał się 
rok 1986, gdyż wtedy po raz pierwszy przypadł jej 
zaszczyt i obowiązek kierowania szkołą. 
Dyrektorem SP im. Witolda Budryka w Chudowie 
była do roku 1992. Kłopoty zdrowotne unie-
możliwiły jej dalszą pracę na tym stanowisku. 
Jednak po rekonwalescencji powraca do pracy 
w oświacie. Uczy geografii w szkołach podsta-
wowych w Chudowie i Przyszowicach. 
W historycznym dla szkolnictwa roku 1999,  
w wyniku reformy oświaty otrzymuje od wójta 
gminy Gierałtowice nominację na stanowisko 
dyrektora Gimnazjum nr 2 w Paniówkach. Kieruje 
tą placówką do 1 września 2009 r. Pierwsze lata 
pracy na tym stanowisku niewątpliwie należały 
do pionierskich. Trzeba było wprowadzić w życie 
teoretyczne założenia funkcjonowania gimna-
zjum, a praktyczny wzorzec przecież nie istniał. 
O tym jak dyrektor Danucie Hirsz udało się to zre-
alizować oraz o jakości procesu dydaktycznego 
w prowadzonym przez nią gimnazjum świadczą 
najlepiej znakomite wyniki podopiecznych w wo-
jewódzkich konkursach i olimpiadach przedmio-
towych. 
Odpowiednie na zakończenie dotychczasowego 
życiorysu zawodowego Danuty Hirsz, wydają się 
słowa wypowiedziane przez nią w wywiadzie dla 
gimnazjalnego pisma „FLIPER” w czerwcu br. 
Na pytanie - Czego życzyłaby Pani kolejnym 
rocznikom gimnazjalistów i nauczycielom? - 
odpowiedziała: - Jak najmniej problemów, które 
niesie z sobą życie, zrozumienia drugiego czło-
wieka i dużo radości. Uczniom życzę, aby czas 
spędzony w tej szkole był dla nich owocny, aby miło 
go wspominali.

 

.

Herberta Gawlika otrzymałam powierzenie stano-
wiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gierałto-
wicach.                                          
Wiedziałam, że reforma to proces - na efekty 
trzeba poczekać - ale też trzeba go dobrze przy-
gotować i przeprowadzić.                 
Moim celem od początku było stworzyć szkołę 
przyjazną dla każdego ucznia, nie tylko dobrego, 
szkołę, która zaopiekuje się uczniem, pomoże od-
kryć jego zdolności, talenty i pozwoli mu je rozwi-
nąć. Szkołę, gdzie nie będzie uczniów anonimo-
wych, gdzie będzie można rozwiązać problemy 
osobiste ucznia, trudne i niejednokrotnie skom-
plikowane. Program wychowawczy zawierał naj-
ważniejsze zasady i wartości etyczne będące fu-
ndamentem wychowania młodzieży: dobro, pra-
wda, kultura osobista, szacunek dla drugiego czło-
wieka, wrażliwość na krzywdę, piękno, przy-
jaźnie... Efektem tych zamierzeń było stworzenie 
atmosfery sprzyjającej rozwojowi ucznia i rozu-
miejącej Jego potrzeby. Owoce to liczne osiągnię-
cia dydaktyczne. Uczniowie zdobyli wiele tytułów 
laureata konkursów przedmiotowych z matema-
tyki, fizyki, chemii, biologii. Wysokie miejsca 
w konkursie języka angielskiego. Odnosili sukce-
sy w konkursach:  informatycznym, plastycznym, 
fotograficznym. Uczeń naszego gimnazjum - wie-
lokrotny laureat, był uczestnikiem Kongresu Ma-
tematyków Polskich w Warszawie, jako delegat 
Kuratorium Oświaty w Katowicach.                    
Wyróżnieniem dla gimnazjum, którym kierowa-
łam, było zaproszenie do udziału w „Między-
narodowym Programie Oceny uczniów - 
PISA 2005”.                                 
Poprzez wielokrotne uczestnictwo w projektach 
unijnych nasze gimnazjum pozyskało środki fina-
nsowe na doposażenie w sprzęt audiowizualny, 
komputerowy. Realizując programy naszego gi-
mnazjum, jednocześnie dbałam o rozwój własny. 
W lutym 2004 roku uzyskałam stopień nauczyc-
iela dyplomowanego. Wiosną br. jako delegat ku-
ratorium uczestniczyłam w Warszawie w pracach 
nad projektem wprowadzającym zmiany w oświa-
cie, które obowiązują od września tego roku.         
Za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej 
i organizacyjnej zostałam odznaczona Brązowym 
Krzyżem Zasługi w 2007 roku.                   
Zwieńczeniem mojej 10-letniej pracy na stano-
wisku dyrektora gimnazjum było otrzymanie 
Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz dy-
plomu Śląskiego Kuratora Oświaty za szczególne 
osiągnięcia na rzecz rozwoju systemu edukacji 
w województwie śląskim.

.
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Sesje Rady Gminy 

Gminny Konkurs Recytatorski 
„ROK  SŁOWACKIEGO”       

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach oraz Sto-
warzyszenie Lepsza Przyszłość organizują 
konkurs recytatorski dla gimnazjalistów poświę-
cony twórczości Juliusza Słowackiego.           
Szczegółowy regulamin zostanie przesłany do 
szkół .                     
Konkurs odbędzie się 1.12.2009 r. w Gimnazjum 
nr1 w Gierałtowicach . 
Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Kontakt: gimnazjum@gni.pl

.

 .

.

Sesja RG w dniu 24 września 2009 r.
Otwarcia obrad dokonał Piotr Szołtysek - przewo-
dniczący Rady Gminy. W czasie ich trwania głos 
zabrali m.in. przewodniczący poszczególnych ko-
misji Rady Gminy, zdając relację z działalności 
komisji w okresie międzysesyjnym. Sprawozda-
nia przedstawili: Marek Błaszczyk - przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Zagospodarowania Przestrzennego, Grażyna 
Malec - przewodnicząca Komisji Kultury, Oświa-
ty i Zdrowia, Marian Szołtysek - przewodniczący 
Komisji Budżetu i Planowania, Eugeniusz Kurpas 
- przewodniczący Komisji Górnictwa, Alojzy Ma-
deja - przewodniczący Komisji Samorządu, Prze-
strzegania Prawa i Utrzymania Porządku.
Ważnym punktem obrad XXXV sesji RG była 
informacja dotycząca przebiegu wykonania bu-
dżetu gminy Gierałtowice za I półrocze 2009 r. 
Przedstawił ją skarbnik gminy Michał Kafanke. 
Skarbnik poinformował o problemach z realizacją 

dochodów w trzech podstawowych dziedzinach: 
bieżąca opłata eksploatacyjna (1,7 mln zł), docho-
dy z podatku PIT (1,5 mln zł) oraz sprzedaż nieru-
chomości gruntowych (5 mln zł) - w wyniku prze-
sunięcia zadania na rok 2010.
Kluczowym momentem sesji było rozpatrzenie 
i podjęcie uchwał m.in. w sprawach: A) Zmiany 
uchwały nr XXVII/198/08 RG Gierałtowice z dnia 
29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 
2009. B) W sprawie wyrażenia zgody na prze-
kazanie przez gminę Gierałtowice w formie daro-
wizny na rzecz miasta Zabrze udziału w wysokości 
32/1000 w prawie własności nieruchomości poło-
żonej w Zabrzu przy ul. K. Miarki 14. C) W spra-
wie skargi na prowadzone postępowanie przez 
wójta gminy Gierałtowice. D) W sprawie zamiaru 
utworzenia od 1 września 2010 roku Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych w Gierałtowicach, Przy-
szowicach i Paniówkach. E) W sprawie przystą-
pienia gminy Gierałtowice do tworzonej spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: 
Polskie Biogazownie „Energy-Gierałtowice” 
i wniesienia wkładu pieniężnego w postaci nieru-
chomości stanowiącej własność gminy.

Sesja RG w dniu 28 października 2009 r.

Sesję otworzył i obradom przewodniczył Piotr 
Szołtysek - przewodniczący RG Gierałtowice.
Jednym z punktów porządku obrad sesji było 
wystąpienie posła Andrzeja Sośnierza, który 
przedstawił m.in. plany dotyczące działalności 
Fundacji Zamek Chudów. Poseł poinformował, że 
fundacja przygotowuje się do nowego przedsię-
wzięcia pn.: „Park historyczny - gier, zabaw, wi-
dowisk i turniejów HISTORIKON”. Było by to 
pierwsze w Europie Środkowej historyczne weso-
łe miasteczko. Fundacja jest obecnie na etapie 
poszukiwania potencjalnego inwestora.  Andrzej 
Sośnierz wyraził nadzieję, że w razie powodzenia 
przedsięwzięcia, gmina Gierałtowice 

 

Cd. na s.4

Pamięć o bliskich, wiara, pewnie też i urok tego 
święta, i siła przyzwyczajenia, co roku, tego dnia 
właśnie przyciąga nas na cmentarze. Zapalamy 
lampki. Przy grobach zmawiamy często bardzo 
osobistą modlitwę.
Każdy przeżywa ten dzień na swój sposób, 
w zgodzie ze swoją wrażliwością. 
Jednak pamięć o bliskich to wspólna, cenna war-
tość dla wszystkich.   
Pierwsza niedziela listopada przywitała nas 
pięknym słońcem. Tysiące mieszkańców gminy 
z kwiatami i zniczami przez cały dzień kierowało 
się w stronę tutejszych cmentarzy. Wieczorem 
już tylko nieliczne osoby, grupy. Jednak tysiące 
palących się na grobach światełek, ciągle dawały 
świadectwo ich obecności.        

/J.M./



4

odsprzeda fundacji tereny znajdujące się za zam-
kiem i za oberżą, które są niezbędne do realizacji 
pierwszego etapu projektu. 
Obecni na XXXVI sesji RG mieli również okazję 
wysłuchać sprawozdania z realizacji programu 
„Comenius Sokrates - uczenie się przez całe ży-
cie”. Projekt ten realizowany był przez 
SP  im. Ka rola Miarki w Przyszowicach. 
Kolejnym punktem obrad sesji były informacje 
z posiedzeń komisji RG w okresie międzysesyj-
nym. Następnie radni przystąpili do rozpatrzenia 
i głosowania szeregu  uchwał. Podjęto uchwały 
w  s p r a w a c h :  A )  Z m i a n y  u c h w a ł y  
nr XXVII/198/08 RG z dnia 29.12.2008 r. dot. 
budżetu gminy Gierałtowice na rok 2009. B) 
Poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Gór-
niczych w Polsce. C) Zgody na zakup nierucho-
mości przez gminę Gierałtowice. D) Wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych. 
Po głosowaniu radni zapoznali się ze sprawo-
zdaniem dotyczącym realizacji zadań oświato-
wych. Referowała Barbara Mansfeld - kierownik 
Referatu Edukacji i Zdrowia UG Gierałtowice. 
Po wyczerpaniu kolejnych, stałych punktów 
programu, przewodniczący RG Piotr Szołtysek  
zamknął obrady sesji.   

Sesja Rady Gminy cd. ze s.3 Ruszyła budowa ulicy Granicznej

6 października br. w UG Gierałtowice miała 
miejsce uroczystość przekazania placu budowy 
pod drogę ulicy Granicznej, która powstanie na 
odcinku od ul. Bojkowskiej (na pograniczu Gierał-
towic i Gliwic) do ul. Powstańców w Przyszowi-
cach. W wydarzeniu uczestniczyli liczni przedsta-
wiciele gminy Gierałtowice. Obecni byli m.in.: 
wójt Joachim Bargiel, wicewójt Janusz Korus, 
skarbnik Michał Kafanke, kierownik Ref. Inwe-
stycji i Szkód Górniczych Weronika Bargiel, radca 
prawny Józef Maślanka, radny RG Marek Bła-
szczyk. Wykonawcę inwestycji - Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowi-
cach reprezentował prezes Witold Adamus. Obe-
cni byli również Grzegorz Wieczorek - przedsta-
wiciel Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach oraz 
Marek Wollnik - wiceprezes Metropolis SA.
Gości powitał wójt gminy Joachim Bargiel. Głos 
zabrał również prezes Witold Adamus, który na za-
kończenie okolicznościowego przemówienia wy-
raził nadzieję, że ulica Graniczna, wbrew nazwie 
będzie łączyć, a nie dzielić. Spotkanie zakończyła 
wspólna wizytacja terenów pod budowę drogi.    

W sprawie współdziałania w realizacji zadania bu-
dowy drogi ul. Granicznej (częściowo położonej 
na terenie Gliwic), 4 września 2009 roku zawarte 
zostało porozumienie pomiędzy gminą

Budowa drogi ul. Granicznej jest projektem 
bardzo ważnym dla Gminy Gierałtowice.     
Budowany odcinek umożliwi połączenie drogi po-
wiatowej (ul. Bojkowskiej) poprzez ul. Graniczną 
z drogą krajową nr 44 (ul. Gliwicką) w okolicy 
węzła autostradowego Gliwice-Sośnica. Obwo-
dnica ta umożliwi przejęcie znacznej części ruchu 
odbywającego się na kierunku Gliwice - Knurów, 
Orzesze, Rybnik odbywającego się dotychczas 
mocno obciążoną drogą wojewódzką nr 921. 
Droga ta oprócz funkcji obwodnicy umożliwi 
aktywizację 73 ha terenów inwestycyjnych 
(Synergy Park) znajdujących się na terenie Gminy 
Gierałtowice jak również terenów zlokalizowa-
nych wzdłuż tego odcinka drogi po stronie miasta 
Gliwice, planowanych do przekształcenia na tere-
ny inwestycyjne, umożliwiając ich skomunikowa-
nie poprzez węzeł Gliwice-Sośnica z autostradami 
A1 i A4.                                              

.

.
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Ulica Graniczna i tereny inwestycyjne - widok od strony Gierałtowic                          foto: arch. UG, oprac. J. Miszczyk
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A4
Ul. Graniczna - ulica Graniczna

   w budowie

- węzeł autostradowy
  Gliwice-Sośnica

- autostrada A4
- droga krajowa
  nr 44- autostrada A1

Cd. na s.5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowi-
cach w dniu 27 października 2009 r. zorgani-
zował w restauracji Szmaragdowa w Gierał-
towicach konferencję promującą, upowsze-
chniającą i przedstawiającą dotychczasowe 
rezultaty projektu pt. „Aktywni i zmotywo-
wani„ - realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, 
Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
I upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej.            . 
Na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu 
Gminy Gierałtowice: wójt gminy Joachim Bar-
giel, skarbnik Michał Kafanke. Obecni byli rów-
nież: sołtysi, pracownicy Gminnego Centrum 
Informacji, prezes FMS w Gierałtowicach Ma-
teusz Papkala, Izabela Śmieja - przedstawiciel 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, podwy-
konawcy przeprowadzający szkolenia: Anna 
Bereś z firmy Grantus Consulting z Zabrza, 
Jakub Lubas z Centrum Kształcenia Zawodo-
wego z Gliwic, Tomasz Kowol ze Szkoły Kie-
rowców Znak z Przyszowic, przedstawiciele lo-
kalnych przedsiębiorstw, pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz najważniejsze osoby, 
czyli uczestnicy projektu „Aktywni i Zmoty-
wowani”.                   
Konferencję rozpoczęto od powitania gości, na-
stępnie wójt Joachim Bargiel życzył ucze-
stnikom projektu owocnych działań na rynku 
pracy i wyraził przekonanie, że przyszły praco-
dawca doceni zaangażowanie wszystkich ucze-
stników projektu, a także nabyte przez nich na 
szkoleniach nowe umiejętności. Później głos 
zabrali podwykonawcy realizujący szkolenia, 
a następnie pracownik Ośrodka Pomocy Społe-
cznej przedstawił sprawozdanie z przebiegu rea-
lizacji projektu pt. „Aktywni i Zmotywowani”, 
w którym bierze udział 15 osób.                                                  
Magdalena Kutak z firmy Grantus Consulting 
omówiła fundusze europejskie dla przedsię-
biorców oraz osób zamierzających założyć 
własną firmę. Izabela Śmieja ze Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego            .                     

.

.

J. M.

Konferencja  
Aktywni i zmotywowani

Dokończenie na s.5
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Budowa drogi ul. Granicznej - cd. ze s.4

Gierałtowice a miastem Gliwice, w którym 
określono udział finansowy miasta Gliwice 
w kwocie 488.600 zł.                            
Gmina stara się o dofinansowanie budowy z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. Dotacja taka pozwoliłaby ukończyć inwe-
stycję jeszcze w roku 2010. 

.

W 2009 roku wydana została przez starostę 
gliwickiego decyzja pozwolenia na budowę. 
Po jej uprawomocnieniu się ogłoszony został 
przetarg, w którym najkorzystniejszą ofertę zło-
żyło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych z Katowic.                        .

Zadanie polega na budowie odcinka drogi 
gminnej o długości około 2 km, o konstrukcji 
projektowanej na kategorię ruchu KR - 5. 
Projektowana droga będzie posiadała na-
wierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 
8,0 m (2 pasy ruchu o szerokości 3 m wraz z po-
boczami o szerokości 1m) oraz obustronne pobo-
cza z kruszywa o szerokości 1,0 m. W ramach 
zadania zostaną przebudowane dwa istniejące 
skrzyżowania: ul. Granicznej z ul. Powstańców 
Śląskich (skrzyżowanie skanalizowanie) w Przy-
szowicach wraz z budową odcinka chodnika 
o szerokości 2 m oraz ul. Granicznej z ul. Boj-
kowską (skrzyżowanie zwykłe) na terenie 
Gliwic. Na długości ok. 1,0 km zostaną usta-
wione bariery energochłonne typu SP-9. W oko-
licy skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. na odcin-
ku 112 mb zaprojektowany został ekran akusty-
czny o wysokości 4 m. Przebudowa skrzyżowań 
wymaga przełożenia istniejącej infrastruktury 
technicznej (wodociągu oraz kabli telete-
chnicznych).                  
 

.

Oddanie do użytku budowanego odcinka drogi 
poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu dro-
gowego, pozwoli ominąć 2 przejazdy kolejowe 
charakteryzujące się dość dużą częstotliwością 
przejazdu pociągów towarowych, ograniczyć 
ruch pojazdów ciężarowych ulicą Powstańców 
Śląskich przez centrum sołectwa Przyszowice.

Oprac. Ref. Inwestycji UG & J. Miszczyk

motywowała uczestników konferencji do reali-
zacji swoich pomysłów i zachęcała do podnie-
sienia poziomu własnej wartości. Na koniec 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Henry-
ka Górka wręczyła uczestnikom projektu dyplo-
my oraz symboliczne upominki. W trakcie kon-
ferencji organizatorzy zapewnili poczęstunek. 
Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne 
oraz płyty CD z danymi omówionymi na 
konferencji.                     
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej serde-
cznie dziękuje za współpracę: pracownikom 
ośrodka za zaangażowanie w projekt, firmie 
Grantus Konsulting za bardzo dobrą i miłą 
współpracę oraz pełne zaangażowanie w reali-
zowane działania w ramach projektu, Szkole 
Kierowców Znak z Przyszowic oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego z Gliwic za terminowe 
przeprowadzanie kursów i dobrą współpracę, 
a także instytucjom zaangażowanym w realizację 
projektu oraz wszystkim zaproszonym gościom 
za przybycie na konferencję.           
Na 2010 rok Urząd Marszałkowski podzielił 
środki określając budżet projektu dla naszej 
gminy na kwotę 143 856,- zł. Gdyby Państwo 
mieli propozycje działań, które pomogłyby 
w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy mieszkańcom naszej gminy znajdującym 
się w trudnej sytuacji, prosimy o zgłaszanie 
takowych.                   

.

.

.
Renata Stolarczyk

Konferencja - Aktywni i zmotywowani
cd ze s.4

X Kongres Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej

Nic o nas bez nas. Ta znana sentencja (nawią-
zująca do Konstytucji Nihil novi z 1505 r.) wydaje 
się dobrze określać charakter obrad X Kongresu. 
To największe w kraju forum samorządowe było 
okazją nie tylko do integracji środowisk gmin 
wiejskich, ale i sposobnością do wyrażenia 
wspólnego stanowiska w sprawach dla nich bardzo 
istotnych. Przyjęto dwa stanowiska. Pierwsze, 
skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wyraża sprzeciw wobec projektu 
rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego: 
- utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz 
siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych 
miast oraz nadania niektórym miejscowościom 
statusu miasta w części dotyczącej poszerzenia 
granic administracyjnych miast. - Projekt ten,  
przygotowany przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji umożliwia poszerze-
nie granic niektórych miast poprzez włączenie 
w ich obręb miejscowości należących do gmin 
wiejskich (położonych w sąsiedztwie owych 
miast) wbrew woli większości mieszkańców za-
mieszkujących te tereny. Związek Gmin Wiejskich 
RP uważa, że: - takie stanowisko jest pogwał-
ceniem demokratycznych uprawnień obywateli, 
którzy mieszkając w danej miejscowości mają 
prawo decydować do jakiej gminy chcą należeć. 
Miejskiej czy wiejskiej. Rozwój miast nie może się 
odbywać kosztem innych gmin. - ZGW RP 
w swoim stanowisku stwierdza również że: - po-
dobnie jak miastom, gminom wiejskim w jedna-
kowym stopniu zależy na rozwoju i wzroście 
dochodów podatkowych jako konsekwencji tego 
rozwoju. - Przykładem takiego odgórnego roz-
wiązania administracyjnego mogą być plany po-
szerzenia m.in. granic: Ełku, Rzeszowa czy Szcze-
cinka, przy zdecydowanym sprzeciwie mieszkań-

ców i gmin, które w takim wypadku straciłyby 
swoje ziemie. Sytuacja taka może stworzyć nie-
bezpieczny precedens, otwierający drogę nastę-
pnym miastom, które uznają, że jest to dobry 
sposób np. na pozyskanie atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych i wzbogacenie się kosztem sąsie-
dniej gminy wiejskiej. 
 

Drugie stanowisko X Kongresu Gmin Wiejskich 
RP dotyczy realizacji zadań oświatowych i pod-
noszenia jakości nauczania. Podkreślono w nim 
starania gmin wiejskich w tworzeniu nowoczesnej 
bazy dydaktycznej do pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Inwestycje w oświatę często odbywają się kosztem 
realizacji innych zadań polepszających poziom 
życia mieszkańców. Gminy z własnego budżetu 
realizują zadania nie objęte subwencją oświatową, 
a służące wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. Dopłacają jednocześnie do zadań 
objętych subwencją.  W dalszej części stanowiska 
skrytykowano niejasny i niezadowalający stan 
prawa oświatowego, podkreślając również archa-
iczność ustawy o „Karcie nauczyciela”.  
Złożono również podziękowania dla wiceminister 
Krystyny Szumilas, za wywiązanie się z obietnicy 
złożonej w maju br. na Zgromadzeniu Ogólnym 
ZGW  RP, a dotyczącej wydania (uzgodnionych 
z RIO) jednolitych dla całej Polski zasad nalicza-
nia średnich wynagrodzeń nauczycieli. 
Stanowisko X KGW RP  kończy apel skierowany 
do rządu i parlamentu: - Oczekujemy dobrego  
prawa, które pozwoli racjonalnie gospodarować 
adekwatnymi do zadań środkami publicznymi 
i uwzględniającego wyrównanie szans edukacyj-
nych dzieci i młodzieży oraz godnego wynagro-
dzenia nauczycieli wyróżniających się w pracy.        

J. Miszczyk

Konferencje energetyczne i rolnicze

Zarówno na Forum Ekoenergetyczny, które odby-
ło się w Polkowicach w dniach 25 -27 września 
br. jak i na konferencji Invention, która miała miej-
sce w dniach 22 -23 października br. w Ustroniu, 
wójt gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bargiel 
wygłosił referaty. Dotyczyły one modelu energe-
tyki gminnej. Referujący przedstawił genezę i fun-
kcjonowanie mini centrów energetycznych. Podał 
również przykładowe rozwiązania mini centrów 
energetycznych w gminie Gierałtowice.
W referacie przedstawił charakterystykę gminy 
obejmującą: strukturę obszarową, mieszkaniową 
oraz ludnościową. W badaniach dokonano z jednej 
strony oceny zapotrzebowania na energię elektry-
czną i ciepło całej gminy, a z drugiej strony doko-
nano oceny zasobów energetycznych; w tym 
energii odnawialnej. Zaproponowano w gminie 
budowę 4 mini centrów energetycznych. Będą 
w nich zainstalowane agregaty kogeneracyjne: 
2 pracujące na gazie kopalnianym, 1 na biogazie,

1 na gazie ziemnym sieciowym oraz 2-3 źródła 
wiatrowe. Moce agregatów będą rzędu od 100kW 
do 1,5MW. Agregaty te zasilać będą energią 
elektryczną i ciepłem obiekty komunalne gminy. 
Nadwyżki będą sprzedawane do sieci energetyki 
zawodowej. Mogą one stanowić również awaryjne 
źródło  zasilania dla tzw. “Wysp energetycznych”.
Do końca roku 2010 zakończona będzie budowa 
p i e r w s z e g o  c e n t r u m  e n e rg e t y c z n e g o  
105kWe/147kWt  przy krytej pływalni. Cel 
następny to biogazownia w drugim mini centrum 
energetycznym gminy.

Konferencja Rolnicza w Ustroniu.
Konferencja odbyła się w dniach 22-23 paździer-
nika br. Dotyczyła „Gospodarstw drobnotowa-
rowych w południowo-wschodniej Polsce”. 
Obrady konferencji prowadził Roman Włodarz - 
prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Prezes Włodarz 
wygłosił na niej referat pt. „Rola Izb Rolniczych
w gospodarce drobnotowarowej”.
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Od początku projektem zainteresował się Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, który wśród 
wychowanków świetlic środowiskowych prowa-
dził nabór uczestników na zajęcia odbywające się 
raz w miesiącu, w sobotnie poranki. Do zajęć in-
struktorki GOK wytypowały 40-osobową grupę 
dzieci. Na spotkanie z nauką do Katowickiego 
Ronda Sztuki zawozi je wynajęty przez organi-
zatora autokar.                                          
Tematem cyklu zajęć prowadzonych w Kawiarni 
Naukowej są cztery żywioły: Powietrze, Ogień, 
Woda i Ziemia.                                          
Pierwszą część, której hasłem przewodnim było - 
Powietrze, prowadził dr Jerzy Jarosz - wykła-
dowca fizyki na Uniwersytecie Śląskim. Składały 
się na nią widowiskowe doświadczenia wyko-
nywane przez naukowców z Uniwersytetu Ślą-
skiego. Na specjalnie przygotowanym sprzęcie 
dzieci miały okazję zobaczyć np. jak ciśnienie 
zgniata wielką metalową beczkę, sprawdzić 
działanie armaty powietrznej lub poczuć, jak 
działa grawitacja. Po pokazie zaplanowano krótką 
przerwę na drugie śniadanie. Po posiłku dzieci już                       

.

 .

.

w mniejszych 10-osobowych grupach pod okiem 
pracowników naukowych UŚ, mogły samo-
dzielnie przeprowadzić doświadczenia na nieco 
mniejszą skalę. I to za pomocą własnoręcznie 
wykonanych konstrukcji: rakiety napędzanej 
sprężonym powietrzem oraz balonu unoszącego 
się pod wpływem gorącego powietrza.              
Dodatkową atrakcją dla uczestników była mo-
żliwość udzielenia wywiadu dla mediów. 
Z dziećmi rozmawiali dziennikarze z „Gazety Wy-
borczej”, radia RMF FM i telewizji TVP3.           
Przedsięwzięcie, dzięki któremu dzieci mogły ba-
wić się w małych naukowców, zostało sfinanso-
wane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a zre-
alizowane przy współpracy ŚKN z miesięczni-
kiem „Mały Gość Niedzielny” i portalem eduka-
cyjnym „Partnerstwo dla Przyszłości”.                                          
Udział w zajęciach jest nieodpłatny! Kolejne ter-
miny wyjazdów: 21.11.09 i 19.12.09 r. Na koniec 
cyklu (4 spotkania) dzieci otrzymają drobne na-
grody i dyplomy ukończenia warsztatów.                                   

 .

 .

 .

.
.

16 września w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach podpisane zostały umowy, dotyczące 
realizacji dwóch projektów, prowadzonych 
przez powiat gliwicki. Pierwszy to „PIAP-y 
dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”, a drugi 
nosi nazwę „Zaplecze aktywnej turystyki ro-
werowej dla mieszkańców zachodniej części 
Subregionu Centralnego”. 

Obydwa projekty realizowane są w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Pierwszy, o ogólnej wartości blisko 1,5 mln zł, 
zakłada stworzenie na terenie powiatu sieci 
minimum 68 PIAP-ów (czyli publicznych 
punktów dostępu do Internetu) - wolno stojących 
oraz w budynkach publicznych, tak by każdy 
miał bezpłatny, wygodny dostęp do Internetu. 
Drugi ma doprowadzić do wybudowania, 
zmodernizowania i oznakowania 203 km sieci 
tras rowerowych na terenie powiatu oraz utwo-
rzenia dwóch centrów turystyki rowerowej 
i dwóch zagospodarowanych miejsc posto-
jowych. Jego wartość wynosi ponad 4,7 mln zł. 
W obu projektach wymagany jest wkład własny 
w wysokości 15 proc. 
Podpisane 16 września umowy dotyczą zasad 
finansowania dokumentacji technicznej i stu-
dium wykonalności tych dwóch projektów. 
Wszystkie osiem gmin wchodzących w skład 
powiatu oraz powiat gliwicki będą w równych 
częściach pokrywać ich koszty. Podpisy pod 
umowami złożyli przedstawiciele władz powiatu 
gliwickiego i gmin: Gierałtowice, Knurów, Pil-
chowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, 
Toszek i Wielowieś.

z powiatu

27 października na zaproszenie wojewody ślą-
skiego Zygmunta Łukaszczyka oraz dyre-
ktora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Katowicach Krzysztofa Raja, 
starosta gliwicki Michał Nieszporek brał 
udział w spotkaniu, poświęconemu budowie 
autostrady A1 na naszym terenie.

Spotkanie rozpoczęło się w Wodzisławiu Ślą-
skim. Omawiano kwestie budowy autostrady A1 
od granicy z Czechami do węzła Sośnica. Oprócz 
zaprezentowania zdjęć i danych dotyczących 
budowy, dla uczestników zorganizowano prze-
jazd powstającą trasą. 
Samorządowców, podobnie jak mieszkańców 
powiatu gliwickiego, najbardziej interesowało 
to, kiedy zostanie otworzony odcinek autostrady 
Sośnica-Bełk (długość 15,4 km), a w szcze-
gólności węzeł Gliwice-Sośnica, który obecnie 
powoduje znaczne zakłócenia w komunikacji. 
- Uzyskaliśmy zapewnienie, że odcinek ten będzie 
dostępny jeszcze w tym roku - mówi Michał 
Nieszporek. - Odcinek autostrady jest już w za-
sadzie gotowy, pozostaje kosmetyka. Najwięcej 
pracy wymaga teraz węzeł Gliwice-Sośnica, ale 
drogowcy stwierdzili, że o ile zima nie zaatakuje, 
ukończą pracę w tym roku.

Czy autostrada A1 
ruszy w tym roku?

PIAP-y i trasy rowerowe
dla mieszkańców powiatu

/Serwis informacyjny powiatu/

/Serwis informacyjny powiatu/

/J.M./

Biblioteka to miejsce z 

6 września Gminna Biblioteka Publiczna oraz wójt 
gminy Gierałtowice podpisali z Fundacją Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego stosowną umo-
wę, która umożliwi dostarczenie cennego sprzętu 
do gierałtowickiej biblioteki. Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego jest realizatorem 
Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, który 
z kolei wspierany jest przez Global Libraries - 
przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowe-
go Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy 
Gates. Tak więc najbogatszy człowiek świata 
poprzez łańcuszek fundacji miał przyjemność 
zrobić gierałtowickiej książnicy bardzo prakty-
czny prezent. Należy dodać, że partnerem i granto-

biorcą Fundacji Billa i Melindy Gates w Polsce jest 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.         
Kolejną  wymierną korzyścią wynikającą z ucze-
stnictwa w programie będzie oprogramowanie 
komputerowe, które firma Microsoft przekaże 
polskim bibliotekom bezpłatnie. 
Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do 
bibliotek publicznych we wszystkich gminach 
wiejskich i wszystkich gminach wiejsko-
miejskich oraz w tych gminach miejskich, które 
mają nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.       
Celem Programu jest wzmocnienie roli infor-
macyjnej i społecznej publicznych bibliotek gmin-
nych. Dzięki niemu nastąpi                        .

.

 .
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Lidia Pietrowska, J. M.

29 września w Gimnazjum w Gierałtowicach 
obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Tego 
dnia na uczniów czekało wiele atrakcji. Przez 
cały dzień mogli uczestniczyć w konkursie 
wiedzy o krajach niemiecko i anglojęzycznych 
oraz wykazać się znajomością języka nie-
mieckiego i angielskiego. Korytarz szkolny prze-
obraził się w wystawę prac uczniowskich, za-
wierających ciekawostki dotyczące wybranych 
państw. Prace uczniowie wykonali wcześniej 
w grupach, na lekcjach języków obcych. Na ścia-
nach zawisły także plakaty, mapy, ulotki infor-
macyjne oraz pytania konkursowe. By wziąć 
udział w konkursie należało odpowiedzieć po-
prawnie na 20 z 30 pytań, np. Jaką nazwę nosi 
flaga brytyjska lub jak zapytać o drogę w języku 
angielskim i niemieckim. Konkurs spotkał się 
z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. 
Największą wiedzą mogły pochwalić się 
uczennice klasy II a - Marta Rożek i Laura 
Dymarz. Drugie i trzecie miejsce przypadło ko-
lejno Karolinie Maciuga z klasy III a i Karo-
linie Gornik z klasy III c. W czasie długiej 
przerwy odbyła się degustacja napojów i przeką-
sek charakterystycznych dla Niemiec i Wielkiej 
Brytanii. Szkolną imprezę przygotowali nau-
czyciele języków obcych: mgr Aneta Szolc, 
mgr Aleksandra Bargiel-Firlit oraz nauczyciel 
geografii - mgr Joanna Orzech.                    
Celem obchodów Dnia Języków jest zwiększenie 
motywacji do uczenia się języków obcych wśród 
uczniów, rozwijanie różnych sprawności i kom-
petencji językowych, oraz kompetencji inter-
kulturowych.                

.

.

zmiana jakości usług. Biblioteka stanie się ośrod-
kiem aktywności lokalnej. Osoby przychodzące 
do biblioteki będą mogły, poza wypożyczeniem 
książki, przeczytać na ekranie komputera naj-
nowsze wiadomości - również lokalne, porozma-
wiać przez komunikator z rodziną mieszkającą 
za granicą, znaleźć najlepszą ofertę kupna poszu-
kiwanej rzeczy, załatwić sprawy urzędowe.                             
Program ma za zadanie inwestowanie w człowie-
ka. Skupia nie tylko interesy bibliotek, ale też 
samorządów i mieszkańców.                     
Program wspierają m.in.: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, mar-
szałkowie i wojewodowie, Związek Gmin Wiej-
skich RP, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, „Gazeta Wyborcza”, 
Grupa onet.pl.                                                   

                                                                                                  

.

.

.

A. B-F

Samuel Johnson

Z okazji 10-lecia naszego gimnazjum zorganizowana została wycieczka do jednego z naj-
bardziej fascynujących miast świata - Londynu. Wycieczka odbyła się w dniach: 24.08-
29.08.2009 r. Uczestniczyli w niej obecni gimnazjaliści, absolwenci, a także kilkoro mie-
szkańców Przyszowic. 

Opiekę nad uczniami sprawowała dyrektor Anna 
Kowol, a także Aneta Marek - nauczycielka języka 
polskiego. Głównym organizatorem była Agniesz-
ka Kowol - nauczyciel języka angielskiego. 
Londyn spodobał się wszystkim, niewątpliwie 
dzięki przemiłej i bardzo kompetentnej pani 
Marcie - przewodniczce z opolskiego biura po-
dróży Travelart. Głównym założeniem wyjazdu 
było poznanie zabytków Londynu. Na uwagę za-
sługuje jednak fakt, że podczas wycieczki ucznio-
wie mieli niezliczone okazje do posługiwania się 
j. angielskim - np. w metrze, na promie, w sklepie, 
w hotelu, pytając o drogę, w restauracji itd. Dzięki 
temu wielu uczniów przełamało barierę językową, 
co jak wynika z ich relacji dostarczyło im wiele 
satysfakcji i pewności siebie. Za największy suk-
ces uważam jednak fakt, że młodzież zyskała je-
szcze większą motywację do nauki języka obcego.                      
6 dni w Londynie:                              
Po całodniowym i nocnym przejeździe przez 
Niemcy, Holandię, Belgię i Francję dotarliśmy do 
Calais, skąd promem we wczesnych godzinach po-
rannych dopłynęliśmy do Anglii. Zwiedzanie za-
częliśmy od Canterbury - historycznego miasta 
i siedziby Prymasa Anglii. Następnie udaliśmy się 
do Londynu. Tego dnia przemierzaliśmy Londyn 
metrem. Pierwszy dzień minął na zwiedzaniu 
„zbiorów wielkich jak świat”, bo tak można okre-
ślić to co zobaczyliśmy w National Gallery, The 
British Museum i The Science Muzeum. Muzea 
wywarły niesamowite wrażenie na uczestnikach - 
wszystkiego można było spróbować, dotknąć, po-
wąchać, przesunąć dźwignię, które zmieniły nasz 
świat. Anglicy w taki właśnie sposób uczą się 
świata. Londyn jest miastem pełnym zieleni - z ka-
żdego punktu w Londynie można w 20 minut dojść 
do zielonego skwerku lub parku. Przed powrotem 
do hotelu mieliśmy okazję przejść przez jeden 
z największych - Hyde Parków, ze słynnym 
Speaker`s Corner, gdzie swoje poglądy głosili 
m.in.: Karol Marks czy Włodzimierz Lenin.          
Drugi dzień rozpoczęliśmy od żelaznego punktu 
dla turystów w Londynie - muzeum figur wosko-
wych M. Tussaud. To właśnie to muzeum oka-
zało się dla wielu ulubionym miejscem w Lon-
dynie. W jego wnętrzach uczniowie mieli okazję 
zrobić sobie zdjęcie ze swoimi ulubionymi gwia-
zdami ze świata filmu, sportu, muzyki, a także 
postaciami historycznymi. Niemniejszych emocji 
dostarczył Tunel  Strachów. Najbardziej obleganą 
„figurą” okazał się Michael Jackson i Shrek. Na-
stępnie zwiedzaliśmy finansowe serce Londynu 
i Europy - dzielnicę The City, a także Tate 
Museum, The Globe Theatre, The Tower Bridge, 
The Monument oraz St.Paul`s Cathedral. Dopeł-
nieniem dnia były doki św. Katarzyny, po których 
udaliśmy się na nocleg.                       
Kolejny dzień to przejazd do królewskiego miasta 
Windsoru. Tu zwiedzaliśmy starówkę oraz wnę-
trza zamku Windsor - największego zamieszka-
łego zamku na świecie, który jest siedzibą Królów 
Anglii. Zobaczyliśmy też jedną z najsłynniejszych 
męskich szkół prywatnych - Eton, w której eduka-
cję pobierał min. następca tronu Anglii książę 
William i jego brat Harry. Następnie przejecha-
liśmy do uniwersyteckiego miasta Oxfordu, gdzie  
miłośnicy Harre`go Pottera mogli zobaczyć 
wnętrza, w których kręcono film o słynnym czaro-
dzieju, a także zwiedzaliśmy m. in.: CarfaxTower 
- słynną wieżę zegarową i obserwacyjną. Christ 
Church College - największą szkołę wyższą 

.

.

w Oxfordzie, którą ukończył m. in. Rowan Atkin-
son (Jaś Fasola). Merton College - najdroższą 
szkołę w mieście. Radcliffe Camera - najważniej-

szą część biblioteki uniwersyteckiej. Budynek 
Senatu, na którego dziedzińcu wywiesza się 
wszystkie wyniki egzaminacyjne studentów. 
Saxon Tower - najstarszy budynek w mieście, 
High Street - centralną ulicę handlową. Zadowo-
leni i obładowani zakupami wróciliśmy na nocleg. 
W drodze powrotnej podziwialiśmy Londyn 
w świetle księżyca.                         
Nasz ostatni dzień - piątek, spędziliśmy w dziel-
nicach rządowych Whitehall i Westminister ze 
słynnym Big Benem, budynkami parlamentu, 
Opactwem Westministerskim, Downing Street, 
Koszarami Gwardii Konnej, a także wzbudzają-
cym największy entuzjazm Buckingham Palace. 
Niebywałą atrakcją było zobaczenie Londynu 
z lotu ptaka na słynnym kole obserwacyjnym 
London Eye. Następnie udaliśmy się na Trafalgar 
ze słynną kolumną admirała Nelsona. W National 
Gallery na własne oczy zobaczyliśmy m.in. 
„Słoneczniki” Van Gogha. Mocnych wrażeń do-
starczyła dzielnica West End - siedziba teatrów, 
klubów, wykwintnych sklepów i hoteli; następnie 
spacer przez Leicester Soho i Dzielnicę Chińską. 
Ostatnim miejscem  był Convent Garden - miejsce 
spotkań bohemy artystycznej Londynu, skąd auto-
busem udaliśmy się w kierunku Dover.             
Londyn jest ogromny, kosmopolityczny i tętniący 
życiem.  Jest miastem pełnym zabytków, historii, 
a z drugiej strony nowoczesną, wielokulturową 
metropolią. Fascynujące miejsce, pozostawiające 
niezatarty ślad w umysłach. Miasto, które konie-
cznie trzeba odwiedzić. Po pierwszej wizycie będą 
następne, a Londyn za każdym razem pokaże 
nowe oblicze - monumentalne, ekscytujące, nie-
konwencjonalne. Londyn mało kogo pozostawia 
obojętnym, jak każda potężna indywidualność.     

.

.

 .
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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.                                                          
                          

.
.

 .  
.

                      
Do zobaczenia wkrótce!

Wasz św. Mikołaj.
.

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

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

/A. N./

Urząd Stanu Cywilnego w Gierałtowicach miał 
zaszczyt po raz kolejny w tym roku gościć pary 
małżeńskie obchodzące jubileusz Złotych Godów. 
Uroczystość odbyła się 23 września br. w salach 
przyszowickiego Pałacu Ślubów. 

50 lat swoich małżeństw świętowali: państwo 
Lidia i Józef Kornasowie z Gierałtowic, Jadwiga 
i Czesław Kwiateccy z Gierałtowic, Maria 
i Herbert Makselonowie z Przyszowic oraz 
Elżbieta i Erwin Spratkowie z Gierałtowic. 
Dostojnych jubilatów oraz przybyłych gości 
powitał wójt gminy Joachim Bargiel, który 
poprowadził oficjalną część uroczystości. Nie 
obyło się bez okolicznościowego przemówienia, 
skierowanego do jubilatów, życzeń, gratulacji, 
oraz upominków i kwiatów składanych na ręce 
głównych bohaterów spotkania. Wiele słońca 
i wzruszeń wniósł występ dzieci z przedszkola 
w Przyszowicach. Maluchy pod opieką peda-
gogów przygotowały na tą okazję krótki występ 
artystyczny. Ze swojej strony wręczyły złotym 
parom piękne czerwone róże. Występy przed-
szkolaków z Przyszowic, to stały punkt programu 
uroczystości jubileuszowych w USC, za który 
niezmiennie dostają serdeczne oklaski.
Kulminacyjnym momentem spotkania, była cere-
monia wręczania medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Jubilatów dekorował wójt Joachim 
Bargiel w towarzystwie kierownika USC Miro-

sława Marcola.
Po tej podniosłej chwili do głosu doszła skromna 
grupa obserwatorów jubileuszu. Do składania 
życzeń ruszyli przedstawiciele macierzystych 
zakładów pracy jubilatów. Wśród winszujących 
przeważali przedstawiciele przemysłu ciężkiego. 
O swoich pracownikach pamiętali: KWK Knurów, 
KWK Makoszowy, Huta Pokój oraz miejscowy 
pracodawca - GS Samopomoc Chłopska w Przy-
szowicach.
Wspólne pozowanie do pamiątkowych zdjęć za-
kończyło pobyt w sali ślubów. Dalszą część spo-
tkania kontynuowano w sali bankietowej, przy 
stole zastawionym regionalnymi wypiekami. Bie-
siadę poprzedził toast wzniesiony za pomyślność 
złotych par.  

W gminie Gierałtowice celebruje się obchody 
okrągłych rocznic jubileuszy małżeńskich. Wyni-
ka to zapewne z tradycji wyniesionej z domu 
rodzinnego. Na tradycyjnym Śląsku dom i rodzina 
to świętość, stawiana zaraz po Bogu na drugim 
miejscu. Z pewnością małżonkowie, którzy prze-
żyli ze sobą 50 lat, wychowali dzieci, często rów-
nież wnuki, są uosobieniem tego co w rodzinie 
najlepsze. Dają poczucie bezpieczeństwa, wiarę 
w siłę rodziny, w siłę miłości, która pozwala 
walczyć z ciężkimi i celebrować radosne momenty 
życia.  

Lato żegnano w Paniówkach plenerowym 
festynem muzycznym. Impreza odbyła się 
20 września na terenach wokół restauracji 
Verona. Trzeba przyznać, że organizatorzy 
„dopięli wszystko na ostatni guzik”!

Inicjatorami pożegnania lata byli: Chór Cecylia   
i Violetta Łożyńska z restauracji Verona w Pa-
niówkach. - Pomysł  zrodził się po ubiegłoro-
cznym spotkaniu listopadowym, które miało 
miejsce w gościnnej restauracji Verona - mówi 
Andronika Krawiec - dyrygent Chóru Cecylia - 
Podejmowaliśmy wtedy zaprzyjaźniony Chór 
Stonawa z Zaolzia. Ten wspólny listopadowy 
koncert zainspirował nas do podjęcia nowego 
wyzwania jakim jest Festyn Babie Lato, 
zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia 
śpiewactwa na Śląsku oraz 25 lecia Chóru 
Cecylia. Oczywiście nie byłoby tej imprezy, 
gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony Urzędu 
Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałto-
wicach - dodaje Andronika Krawiec.

Babie Lato otworzył przemarsz zespołu majore-
tek Tęcza z Raciborza pod kier. Aldony Krupy-
Gawron. Na trasie od szkoły do ogrodu w Vero-
nie towarzyszyła im Orkiestra na s.9

Na konkurs wpłynęły 72 fotografie nadesłane 
przez 17 autorów. Prace oceniało jury (powołane 
przez organizatora konkursu) w składzie: Grażyna 
Płaszczyk - przewodnicząca, Jadwiga Korczyna, 
Kazimierz Kaczmarczyk, Roman Koszowski 
i Jerzy Miszczyk. Po zapoznaniu się z wszystkimi 
nadesłanymi fotografiami, jury postanowiło przy-
znać I miejsce Krzysztofowi Wiaterkowi z Gie-    

rałtowic za fotografię pt. “Kościół pw. św. Miko-
łaja”. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono zna-
komite walory estetyczne jak i techniczne oraz 
niepowtarzalny klimat fotografii.    
II miejsce przyznano Marii Bzówce za cykl 5 
zdjęć. Według jury wyróżniała go pomysłowość 
oraz  ciekawy sposób pokazania detali.    
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Dęta KWK Sośnica pod dyr. Lesława Podolskie-
go. Na miejscu czekali już goście szczelnie 
wypełniający restauracyjny ogród. Wśród nich 
zasiedli m.in.: wójt gminy Joachim Bargiel z 
małżonką, dyrektor GOK Przemysław Dejneka, 
sołtys Paniówek Małgorzata Domin, przedsta-
wiciel ŚZChiO Ryszard Buczek. 
Spore grono miłośników muzyki miało okazję 
wysłuchać zróżnicowanego repertuaru, przepla-
tanego układami tanecznymi zdolnych i utytuło-
wanych dziewcząt z Raciborza.
Chór Cecylia śpiewał głównie piosenki ludowe - 
m.in.: „Jarzębinę czerwoną”, „W zielonym ga-
ju”. Podobały się występy orkiestry górniczej 

prowadzonej przez L. Podolskiego, szczególnie, 
brawurowo wykonana uwertura z opery 
„Carmen” G. Bizeta oraz walc „Wino, kobiety 
i śpiew” J. Straussa - syna. Występy nagradzane 
były gromkimi brawami. 
Gorąco przyjęto występy solistów Operetki Ślą-
skiej. Grażyna Jędrzejewska zaśpiewała m.in. 
„Przetańczyć całą noc” - arię Elizy z musicalu 
My Fair Lady, F. Löeva, a Jerzy Musioł otrzymał 
równie duże brawa za „Funiculi, Funicula”. 
W wiązance przebojów muzyki rozrywkowej 
zaprezentowała się Anna Jaskółka, studentka 
wydziału Wokalno-Aktorskiego PWSM w Ka-
towicach. W tercecie na zakończenie zaśpiewali: 
„Żegnajcie przyjaciele” A. Webbera. 
Ostatnie letnie popołudnie szybko przeobraziło 
się w wieczór i była to dobra okazja, aby po-
żegnać się z publicznością nastrojową piosenką 
harcerską „Ogniska już dogasa blask”, pięknie 
wykonaną przez Chór Cecylia. Na akordeonie 
akompaniował Paweł Widera.      

Tekst i foto: J.Miszczyk

Festyn Babie Lato - ze s.8

III miejsce przyznano Hubertowi Kluczniokowi 
za historyczną i sentymentalną wymowę zdjęcia 
przedstawiającego kościół pw. św. Katarzyny 
w Gierałtowicach (kościół przeniesiono do Wielo-
pola koło Rybnika).
Jury przyznało również dwa wyróżnienia. Otrzy-

mali je: Monika Nitsze oraz Robert Zubek.   
Okazją do wręczenia nagród była uroczystość  
uświetniająca Jubileusz 20-lecia Koła ZG w Gie-
rałtowicach, która odbyła się 18 października br. 
w sali sesyjnej UG Gierałtowice.

Krzysztof 
Wiaterek
„Kościół
pw. św. 

Mikołaja”
I m.

Maria 
Bzówka 

dwa spośród 
cyklu 5 zdjęć

II m.

Konkurs fotograficzny 
- cd. ze s.8

Pozostałe ciekawe 
prace opublikujemy 

w kolejnych 
wydaniach 
„WIEŚCI”.

/J. M./

Koncert Muzyki Organowej był wydarzeniem 
kulturalnym, które tym razem organizatorzy 
wpisali w ramy obchodów 20-lecia powstania 
gierałtowickiego koła Związku Górnośląskiego.
VII jego edycja odbyła się 18 października w ko-
ściele parafialnym w Gierałtowicach. Swój kunszt 
muzyczny zaprezentowali: Marta Kogut, Beata 
Stawowy, Karolina Stawowy, Ewa Czyżyk, Miro-
sław Marcol, Wojciech Miczka, Paweł Dudziak, 
Krzysztof Hajduk, Łukasz Wielgosz. Publiczność 
miała okazję wysłuchać w ich wykonaniu m.in. 
utworów: J.S. Bacha, F. Schuberta, F. Nowowiej-
skiego, A. Hlonda-Chlondowskiego,

VII Koncert Muzyki Organowej

Cd. na s.10



10

R. Żylińskiego, M. Sawy oraz M. Hajduka. 
Występy nagrodzono gorącymi brawami.W roli 
konferansjera wystąpiła Gabriela Więcko.          
Wszyscy uczestniczący w koncercie muzycy na 
pamiątkę występu otrzymali od organizatorów 
okolicznościowe dyplomy. Z wielką atencją wrę-
czał im je ks. proboszcz Marian Kasperczyk. 
Koncert zorganizowało Koło Związku Górnoślą-
skiego w Gierałtowicach przy współudziale pa-
rafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierał-
towicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałto-
wicach. Imprezę współfinansowało Starostwo Po-
wiatowe w Gliwicach.

.

Msza św. w intencji członków 
Związku Górnośląskiego

Po koncercie odprawiona została msza św. w in-
tencji członków Związku Górnośląskiego. Mszę 
sprawował ks. proboszcz Marian Kasperczyk. 
Jej uroczysty charakter podkreślały poczty sztan-
darowe - Zarządu Związku Górnośląskiego z Ka-
towic i zabrzańskiego koła ZG. Oprawę muzyczną 
zapewnili uczestnicy VII Koncertu Muzyki 
Organowej oraz członkowie Chóru Skowronek 
z Gierałtowic. Po nabożeństwie, zgromadzeni 
udali się w kierunku Urzędu Gminy, gdzie kon-
tynuowano świętowanie jubileuszu koła. 

Uroczyste spotkanie

Spotkanie członków gierałtowickiego Koła 
Związku Górnośląskiego z sympatykami i zapro-
szonymi gośćmi było kulminacyjnym punktem 
obchodów 20-lecia powstania koła. Rozpoczęło 

się ok. godz. 18.00 w sali sesyjnej UG Gie-
rałtowice. Prowadziła je Janina Cicha-Rożek - 
prezes miejscowego koła. Rozpoczęła od przywi-
tania gości, wśród których znaleźli się m.in.: 
Krystyna Szumilas - wiceminister Edukacji Naro-
dowej, Michał Nieszporek - starosta gliwicki, 
Zbigniew Pańczyk - starosta gliwicki I kadencji,
    

 Joachim Bargiel - wójt gminy Gierałtowice, Piotr 
Szołtysek - przewodniczący RG, Józef Buszman - 
prezes Związku Górnośląskiego, Andrzej Klasik - 
współzałożyciel i pierwszy prezes Związku 
Górnośląskiego. Obecni byli również przedsta-
wiciele sąsiednich kół Związku Górnośląskiego, 
samorządów, organizacji pozarządowych, stowa-
rzyszeń i duchowieństwa.
Jubileusz koła to dobra okazja do uhonorowania 
osób wyróżniających się swoją pracą na rzecz ZG. 
Do nich należy Lidia Kocjan, która otrzymała 
Złotą Odznakę Zasłużony dla Związku 
Górnośląskiego. Dyplomy XX lecia otrzymali: 
Bronisława Nocoń, Kazimierz Kaczmarczyk oraz 
Józef Rożek.
Nie obyło się bez wystąpień połączonych z życze-
niami i gratulacjami składanymi na ręce zarządu 
koła, ciekawych wspomnień, zwłaszcza tych 
z pierwszego okresu jego funkcjonowania, gdyż 

był to równocześnie okres powstawania nowego 
państwa polskiego. Należy podkreślić, że gierał-
towickie Koło Związku Górnośląskiego jest 
pierwszym kołem terenowym, założonym na ob-
szarze Górnego Śląska. 
Spotkanie zakończyło się w godzinach wieczor-
nych. 
 
    

Opr. & foto: J. M.

Od września rozpoczął swoją działalność 
KLUB MALUCHA Świetliki. 
Spotkania dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
odbywają się w każdy piątek w godzinach 
od 10:00 do 12:00.
 
Projekt został wysoko oceniony w konkursie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej na doposa-
żenie nowych placówek świetlicowych w ra-
mach zadań programowych: “Świetlica, Praca 
i Staż” - socjoterapia w środowisku gminnym 
w 2009 roku i znalazł się wśród 80 wyróżnio-
nych.                    .

Główne cele pracy socjoterapeutycznej 
w klubie:
-stworzenie okazji do odreagowania napięć  
emocjonalnych
-budowanie pozytywnego obrazu siebie
-integracja grupy
-rozpoznawanie emocji u siebie i innych
-pokonywanie lęku przed wystąpieniem 
publicznym
-rozwijanie twórczego myślenia
-zgodne działanie w zespole i współdziałanie z 
innymi
-tworzenie wspólnych prac.
Powyższe cele będą realizowane poprzez 
różnorodne formy i metody pracy z dziećmi 
wspólnie z ich rodzicami i opiekunami. 
Podstawową formą pracy socjoterapeutycznej 
jest zabawa, będąca jednocześnie główną akty-
wnością dziecka w wieku przedszkolnym.
Do innych zajęć należą:
-zajęcia w kręgu - sprzyjające nawiązywaniu 
kontaktu emocjonalnego,wyrównujące pozycje 
społeczne i zmniejszające dystans, zwłaszcza 
między dorosłym prowadzącym, a dziećmi
-burza mózgów - aktywizuje grupę do działania 
i wyzwala jej potencjał twórczy.
Inne oferowane przez Klub zajęcia to:
-piesze wycieczki po okolicy
-zajęcia na basenie
-zajęcia prowadzone przez oligofrenopedagoga
-nauka języka migowego dla maluchów
-udzielanie porad rodzicom i opiekunom oraz 
umożliwienie kontaktu ze specjalistami (w mia-
rę zgłaszanych potrzeb).

Klub mieści się przy Świetlicy Środowisko-
wej w Paniówkach. Zajęcia prowadzą Gra-
żyna Mijacz i Katarzyna Szczepaniak.

Serdecznie zapraszamy.

/Opr. Świetlica Środowiskowa w Paniówkach/
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W styczniu 1969 roku grupa emerytów z Gie-
rałtowic, należąca do koła w Knurowie, posta-
nowiła utworzyć własne koło. Od tego czasu mi-
nęło właśnie 40 lat. 
Uroczystość, która odbyła się 30 września br. 
w restauracji Artus w Przyszowicach uświetnili 
swoją obecnością przedstawiciele wszystkich or-
ganizacji działających na terenie sołectwa, oraz 
wójt gminy Joachim Bargiel, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Przemysław Dejneka i przewo-
dniczący Zarządu Rejonowego ZERiI w Knuro-
wie Zygfryd Mazur.                  

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych człon-
ków koła oraz poprzednich przewodniczących 
koła.                       
Obecnie koło liczy ponad 150 członków. Część 
z nich w kole jest bardzo długo - nawet ponad 
35 lat. Zostali oni wyróżnieni dyplomami za dłu-
goletni staż członkowski.                      
Spora ilość osób otrzymała podziękowania za 
pracę społeczną na rzecz koła oraz za pomoc 
w organizacji wycieczek krajoznawczych. 
Wszyscy wyróżnieni (32 osoby) otrzymali kwiaty 
oraz upominki w postaci książek i wyrobów ce-
ramicznych z logo gminy.                  
Toast za wszystkich obecnych oraz za dalszą po-
myślną działalność koła był zakończeniem części 
oficjalnej. W części artystycznej goście i ucze-
stnicy spotkania zobaczyli program przygo-
towany przez nauczyciel i  oraz dzieci  
ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Gierał-
towicach. Dzieciom za występ w gwarze śląskiej 
podziękowano gromkimi brawami i ugoszczono 
je słodkościami. Część artystyczna, a po niej 
smaczny posiłek spowodowały,  że atmosfera stała 
się bardzo luźna. Przy muzyce i tańcach wspo-
minano mile spędzone chwile podczas spotkań 
i wycieczek. Bawiono się do godziny 22.00.      
Wszyscy uczestnicy żegnając się zapewniali, że 
spotkają się na najbliższym jubileuszu w dobrym 
zdrowiu i dobrej kondycji.                

.

.

.

.

.

.

Agnieszka Pyrek

Ptaki - do odlotu!

W niedzielę 27 września zamkowa publiczność 
miała okazję obejrzeć plenerowe widowisko te-
atralne oparte na motywach związanych z odlo-
tem ptaków do ciepłych krajów. Przedstawienie 
przygotowane zostało specjalnie na zakończenie 
tegorocznego sezonu „Spotkań na zamku w Chu-
dowie”.

Jednak największą atrakcją niedzielnego popołu-
dnia okazały się pokazy wspaniałych umiejętno-
ści ptaków drapieżnych. Spektakl przygotowali 
i prowadzili czescy sokolnicy z grupy Vancos. 
Widzowie usadowieni na zamkowej łące mogli 
obserwować powietrzne akrobacje sokołów, ja-
strzębi, myszołowów, puchaczy. Co odważniejsi
z publiczności mieli okazję przeżyć spotkanie 
oko w oko z tymi pięknymi drapieżnikami. Ptaki 
na komendę swoich trenerów podrywały się do 
lotu i lądowały na wyciągniętej ręce śmiałków. 
Przed ostrymi szponami zwierząt zabezpieczały 
ich specjalne rękawice z grubej skóry. 
Czy człowiek może ścigać się z orłem? Okazuje 
się, że tak i zajęcie to może być świetną zabawą. 
Wśród widowni nie zabrakło chętnych do zmie-
rzenia się z królem przestworzy. Rywalizowano 
na odcinku około stu metrów. Górą zawsze był 
orzeł, który po kilku machnięciach potężnymi 
skrzydłami doganiał biegnącego przed nim za-
wodnika i pierwszy mijał linię mety, lądując na 
ręce swojego trenera. Zaznaczyć należy, że ptak 
musiał pokonać dystans szybując nisko nad łąką, 
natomiast przedstawiciel naszego gatunku sta-
rtował ze sporym handicapem (przewaga starto-
wa w celu wyrównania szans). 
Przy okazji prezentacji swoich podopiecznych 
sokolnicy przekazali sporo ciekawych informa-
cji dotyczących życia ptaków drapieżnych. Pu-
bliczność chłonęła je jak gąbka wodę. Edukacja 
poprzez zabawę to niezaprzeczalny walor tego 
interesującego widowiska. Należy mieć nadzie-
ję, że nie była to ostatnia wizyta czeskich sokol-
ników pod chudowskim zamkiem.
Ostatnią imprezę sezonu tradycyjnie zamyka 
losowanie nagród dla najwierniejszych ucze-
stników zamkowych spotkań. Warunkiem był 
udział przynajmniej w 10 imprezach zorga-
nizowanych przez fundację i udokumentowanie 
tego faktu odpowiednimi pieczątkami odci-
śniętymi na karcie uczestnictwa zamieszczonej 
w kalendarium.  
 

Foto: Jerzy Miszczyk

J. Miszczyk
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19 września 2009 roku śpiewacy górnośląscy 
zebrali się w panewnickiej bazylice, a następnie 
w amfiteatrze w Katowicach - Zadolu, aby 
wspólnie uczcić 100 lat od pierwszego zlotu 
śląskich chórów. W trakcie swej muzycznej po-
dróży w czasie chórzyści wspominali również 90 
lat od I Powstania Śląskiego, jak i pamiętny dzień 
1 września 1939 roku.                            
Aby sięgnąć do początków historii chóralnej 
Górnego Śląska musimy się przenieść aż do roku 
1849, z którego pochodzą pierwsze opubli-
kowane wiadomości o chórze polskim. Z okazji 
przybycia do Piekar Śląskich ks. kardynała 
Melchiora Diepenbrocka odnotowano śpiew 
na głosy chóru złożonego z młodzieńców, dzie-
wcząt i dwóch młodych księży. Do zrzeszeń, 
które najwcześniej zaczęły pielęgnować śpiew 
zbiorowy, należały tak zwane „kasyna” 
i „kółka”. Pierwszą taką organizacją na Śląsku 
było „Kasyno Polskie” założone w 1869 roku 
w Bytomiu. W kolejnych latach liczba zespołów  
powiększała się. 19 września 1909 roku Leon 
Poniecki zebrał śpiewaków na katowickim Zado-
lu. Pojawiła się potrzeba stworzenia organizacji, 
która koordynowałaby działalność całego ruchu 
śpiewaczego na Śląsku. W ten oto sposób 
10 kwietnia 1910 roku powstał Związek Śląskich 
Kół Śpiewaczych, jako pierwsza na Górnym 
Śląsku federacja polskich towarzystw śpiewa-
czych. Związek działał bardzo prężnie, czego 
najlepszym dowodem jest fakt, iż w roku 1920 
był on spośród innych organizacji tego typu 
największym pod względem liczebnym na 
ziemiach polskich. Górnośląscy śpiewacy chcąc 
zjednoczyć się z całą Polską przystąpili w roku 
1925 do Zjednoczenia Polskich Zespołów 
Śpiewaczych i Muzycznych w Warszawie. 
W 1973 roku organizacja ta przekształciła się 
w Polski Związek Chórów i Orkiestr, a w ramach 
tego powstały regionalne oddziały. W tym roku 
na walnym zjeździe delegatów w Katowicach 
podjęto uchwałę o odłączeniu się od PZCHiO 
i utworzeniu Związku Śląskich Chórów 
i Orkiestr z siedzibą w Katowicach.         
Tegoroczne obchody w Katowicach były bardzo 
uroczyste. Rozpoczęła je msza św. z udziałem 
chórów i pocztów sztandarowych, następnie 
przemarsz przy akompaniamencie orkiestry do 
amfiteatru na Zadolu, a tam bogaty program 
artystyczny trwający ponad 4 godziny. W tym 
czasie na scenie pojawiły się zespoły wokalno-
taneczne, chóry i orkiestry z całego Śląska. 
Naszą „Rozśpiewaną Gminę” (jedyny taki tytuł 
w Polsce przyznany w 2002 r. przez PZChiO) 
reprezentowały chóry: „Bel Canto” z  Chudowa 
i „Skowronek" z Gierałtowic. Podczas uro-
czystości nie zabrakło też naszego lokalnego 
akcentu - godnością Członków Honorowych 
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr obdarzeni 
zostali długoletni śpiewacy i działacze społe-
cznego ruchu śpiewaczego: Irena Bryzik z Gie-
rałtowic oraz Walerian Pyka z Chudowa. 
Mając tak bogatą historię i tradycje chóralne 
należy żywić nadzieję, że kolejne pokolenia będą 
kontynuować idee ruchu śpiewaczego, tworzo-
nego przecież z wielkim zaangażowaniem przez 
wielu ludzi i wiele lat, często na przekór dzie-
jowym przeciwnościom.               
                               CZEŚĆ PIEŚNI!                               

 .

.

.

                          

tekst na podstawie materiałów J. Fojcika 
i R. Hankego: Barbara Jałowiecka-Cempura

Koncert odbył się 25 października w kościele 
pw. św. Urbana w Paniówkach. Wzięły w nim 
udział wszystkie chóry z rozśpiewanej gminy.
Chwalono Maryję śpiewem i słowem. Tradycją 
koncertów w Paniówkach są bowiem recytacje 
wierszy, które urozmaicają program muzyczny. 
Deklamują uczniowie miejscowej szkoły. 
W XIV koncercie wiele utworów zaśpiewał 
megachór gminny - połączone zespoły śpiewacze. 
W takim wykonaniu słuchacze usłyszeli 
„Wszystkie trony niebieskie”, na otwarcie spotka-
nia. Połączone chóry wykonały jeszcze wspólnie: 
„Ślubowanie”, „Maryjo ja twe dziecię”, „Prowadź 
nas Matko” oraz dostojną pieśń hymniczną 
„Gaude Mater Polonia”. 
Chóry z poszczególnych miejscowości wykonały 
samodzielnie po dwa utwory. Chór Bel Canto 

z Chudowa prowadziła Barbara Jałowiecka- 
Cempura, Słowikiem z Przyszowic dyrygował 
Henryk Mandrysz, Cecylią z Paniówek kierowała 
Andronika Krawiec, a Skowronek z Gierałtowic 
wystąpił pod dyrekcją Beaty Stawowy. Zespołowi 
z Gierałtowic na instrumentach towarzyszyły so-
listki: Karolina Stawowy oraz Ewa i Alicja Czy-
żykówny.
Wykonawcom na organach akompaniował Paweł 
Widera.
Po zakończeniu programu słowno-muzycznego, 
z krótkim przemówieniem do zebranych zwrócił 
się proboszcz parafii, ks. Michał Woliński. Spo-
tkanie zakończyła wspólnie odmówiona dzie-
siątka różańca.  

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

40 lat - to wiek

Koło Gospodyń Wiejskich z Chudowa świę-
towało swoje 40 urodziny. Z tej okazji do 
słynnej miejscowości z gratulacjami i życze-
niami, przybyła grupa znamienitych gości.
 

W jubileuszu, który odbył 10 października 
w SP im. W. Budryka w Chudowie udział wzięli 
m.in.: Małgorzata Handzlik - posłanka do PE, 
Ewa Jurczyga - wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu Gliwickiego, Joachim Bargiel - wójt 

gminy Gierałtowice, Piotr Szołtysek przewo-
dniczący RG, Waldemar Dąbek - członek Zarządu 
Pow. Gliwickiego. Adam Stach - wicemarszałek 
województwa śląskiego wystosował do jubilatek 
specjalny list gratulacyjny.
Gratulacje i życzenia w imieniu koła przyjmo-
wała Agnieszka Czapelka - przewodnicząca KGW 
w Chudowie. Gości podjęto uroczystym obiadem. 
W części oficjalnej uroczystości była okazja do 
uhonorowania najbardziej zasłużonych gospodyń. 
W ich gronie znalazła się Agnieszka Richter - 
przewodnicząca koła w latach 1972-2002 oraz 
panie: Monika Organiściok, Monika Marzec, 
Alicja Kopeć, Anna Omozik, Apolonia Goczok, 
Irena Czapelka, Cecylia Skapczyk, Renata Maś, 
Urszula Kocur i Cecylia Figura.   
Rozrywki dostarczyły zebranym występy 
kabaretowe „Na poważnie i z humorem”. Spektakl 
w którym udział brały członkinie koła, wyreży-
serowała Monika Organiściok.

/J.M./
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Wyniki końcowe:

Mecz rozegrano w cieniu kolejnej tragedii gór-
niczej - wrześniowej katastrofy w kopalni Wujek-
Śląsk w Rudzie Śląskiej. Niewątpliwie wydarze-
nie to odcisnęło swoje piętno na spotkaniu, jednak 
przyjaciele z boiska postanowili uczcić pamięć 
Arka dobrym widowiskiem piłkarskim. 
Na meczu obecna była wdowa po piłkarzu, Kata-
rzyna z synem Pawłem. Miejsca na widowni zajęli 
również: Joachim Bargiel - wójt gminy Gierał-
towice, Józef Organiściok - prezes LKS Tempo 
Paniówki, Bogusław Łożyński - sponsor klubu, 
działacze LKS Tempo. 
Do rywalizacji na murawie stanęła drużyna  Przy-
jaciół Arka, mająca przeciwko sobie pierwszy 
zespół LKS Tempo Paniówki. Wymiar symbolu 
miało otwarcie meczu. Grę rozpoczął pierwszym 
uderzeniem piłki syn zmarłego piłkarza, Paweł. 
Niewielka grupa kibiców obserwowała ciekawe 
widowisko piłkarskie. Nie trudno było zauważyć, 
że gra sprawiała zawodnikom obydwu drużyn 
wiele radości. Szczególną ambicją wykazali się 
gracze drużyny Przyjaciół Arka, którzy ani na krok 
nie chcieli oddać pola zaprawionym w bojach ligo-

wych piłkarzom Tempa. Po 90 minutach gry wynik 
brzmiał 1:1. Zwycięzców meczu poświęconego 
pamięci Arkadiusza Falkusa wyłoniła seria rzutów 
karnych. Jedenastki skuteczniej wykonywali 
piłkarze Tempa, pokonując ostatecznie drużynę 
Przyjaciół Arka 4:1. Spotkanie przez mikrofon 
komentował Krystian Górny.  

Tekst i foto: J. Miszczyk

Przyjaciele Arka w pasiastych koszulkach

 Te największe wspinaczkowe zawody w tych 
kategoriach wiekowych w Polsce zebrały prawie 
60-ciu najlepszych zawodników z całego kraju. Na 
gierałtowickiej ściance w konkurencji na czas i na 
trudność rywalizowali poza gospodarzami wspin-
acze z Ornontowic, Katowic, Jaworzna, Jastrzę-
bia Zdroju, Zabrza, Strzegomia, Bielska - Białej, 
Krakowa, Knurowa , Łodzi, Rybnika, Pawłowic, 
Warszawy, Gliwic,  Brzeszcz i Orzesza. 
W zaciętej walce często do łez , młodym wspina-
czom dopingowali licznie zgromadzeni kibice, 
w tym: rodzice, trenerzy, koledzy, dyrekcja szko-
ły i wójt gminy Gierałtowice. 
Na szczególną uwagę zasługują wyniki czwórki 
zawodników, którzy w przyszłości zapewne 
wzmocnią Reprezentację Polski na arenach 
międzynarodowych. I tak w ktg. SP bezkon-
kurencyjna okazała się reprezentantka AKW 
Strzegom Zuzia Grabowicz, która pokonała rywali 
w czasówce i na trudność. Natomiast zawodniczka 
TRIPOINT KW Jastrzębie Zdrój Patrycja Gawlas 
wygrała trudność i zajęła II miejsce Cd. na s.14 Foto; J. M.

Tym szlachetnym hobby i sportem parają 
się już od 85 lat. Tyle bowiem wiosen liczy 
sobie przyszowicka Sekcja Hodowców Go-
łębi Pocztowych.

Swój jubileusz świętowali 17 października 
w Przyszowicach. Nim jednak zasiedli do stołów, 
wcześniej wzięli udział w nabożeństwie odpra-
wionym w miejscowym kościele parafialnym. 
Mszę w intencji hodowców i ich rodzin odprawił 
ks. senior Justyn Oleś, a kazanie wygłosił ks. wi-
kary Bartłomiej Czernik. Po nabożeństwie, wraz 
z zaproszonymi gośćmi udali się do restauracji 
Artus, gdzie odbyły się główne obchody jubi-
leuszu. Na honorowym miejscu zasiedli zapro-
szeni goście: Joachim Bargiel- wójt gminy Gie-
rałtowice, Przemysław Dejneka - dyrektor GOK 
w Gierałtowicach, Marek Błaszczyk - wice-
przewodniczący RG, Alfred Skrzypczyk - hono-
rowy członek PZHGP. Obecni byli również pre-
zesi oddziałów: Przyszowice - Joachim Makse-
lon, Makoszowy - Marian Cajza i Paniówki - 
Eryk Woźnica. 

Gratulacje, życzenia oraz upominki przybyli 
składali na ręce prezesa sekcji, Henryka Piszcze-
loka. Od Urzędu Gminy Gierałtowice sekcja 
otrzymała pamiątkową tablicę, natomiast oka-
zały puchar od członków Zarządu Oddz. Przy-
szowice. Za całokształt działalności i reaktywo-
wanie sekcji w latach powojennych specjalną 
nagrodę otrzymał Alfred Skrzypczyk. Ufundo-
wali ją członkowie sekcji. Z kolei za osiągnięcia 
w lotach gołębi dorosłych i młodych, pucharami 
zostali nagrodzeni następujący hodowcy z sekcji 
Przyszowice: Marek Grodoń, Czesław Janota, 
Wojciech Musioł, Ireneusz Nocoń, Bolesław 
Pawlas, Bronisław Słupik oraz Jan Wiechoczek. 
Hodowcy Ci zdobywali nagrody na szczeblu 
rejonowym i Okręgu PZHGP w Katowicach.
Gala wręczania nagród zakończyła oficjalną 
część uroczystości.
W dalszej części spotkania jubileuszowego 
biesiadowano przy suto zastawionych stołach.

/J.M./
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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:

664 732 851 798 921 961

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

Gim – trudność –chł.
1. ALEKSANDER RACZYŃSKI – AKG ŁÓDŹ
2. JAN KACZMARCZYK – TRIPONT KW 
    JASTRZĘBIE ZDRÓJ
3. ŁUKASZ LIPOK – TRANSFORMATOR 
    KATOWICE

Wszystkim wolontariuszom z KW GLIWICE , 
KW JASTRZĘBIE - ZDRÓJ i KW KATOWICE 
oraz innym osobom , które dopomogły w tej 
wielkiej imprezie w imieniu zawodników 
i swoim bardzo dziękuję ;
Z GÓRSKIM POZDROWIENIEM 
JACEK CZECH „W SKALE”.

SP – czas – chł.
1. IGOR FOJCIK – CW CECHOWNIA 
    RYBNIK 
2. PAWEŁ BIERNACKI – ŁKW ŁÓDŹ 
3. GNIEWKO WAWRZYŃCZAK – CW 
    TOTEM BIELSKO - BIAŁA 
SP – trudność – chł.
1. PAWEŁ BIERNACKI – ŁKW ŁÓDŹ
2. IGOR FOJCIK – CW CECHOWNIA 
    RYBNIK
3. MATEUSZ PRZYBOŚ – AKS STRZEGOM
Gim.-czas-dziew.
1. ELŻBIETA CZECH – UKS W SKALE 
    KANDAHAR GIERAŁTOWICE 
2. PATRYCJA GAWLAS – TRIPONT KW 
    JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
3.  PATRYCJA NALEPA – TRIPONT KW 
     JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
Gim.- trudność – dziew.
1. PATRYCJA GAWLAS – TRIPONT KW 
    JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
2. PATRYCJA NALEPA – TRIPONT KW 
    JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
3. DOMINIKA NALEPA – TRIPONT KW 
    JASTRZĘBIE ZDRÓJ 
4. ELŻBIETA CZECH – UKS W SKALE 
    KANDAHAR GIERAŁTOWICE 
Gim – czas – chł. 
1. KORNEL ŁAWNICZEK – ŁKW ŁÓDŹ 
2. DAMIAN MAZUREK – ŁKW ŁÓDŹ
3. ŁUKASZ LIPOK – TRANSWORMATOR 
    KATOWICE

SP- czas-dziew.
1. ZUZANNA GRABOWICZ – AKS STRZEGOM
2. JUSTYNA TOMCZYK – STREFA WSPINANIA 
KRAKÓW
3. ANNA MAZUR – SP 31 ZABRZE
SP-trudność – dziew. 
1. ZUZANNA G RABOWICZ – AKS STRZEGOM
2. BARBARA SALWIŃSKA – STREFA WSPINANIA 
KRAKÓW
3. JUSTYNA TOMCZYK – STREFA WSPINANIA 
KRAKÓW

w czasówkach. Podobnego wyczynu dokonali re-
prezentanci ŁKW Łódź Paweł Biernacki i CW 
CECHOWNIA Rybnik Igor Fojcik. 
Za swoje dobre wyniki Zuzia i Paweł zdobyli laur 
Najlepszego Zawodnika Mistrzostw Śląska 2009 . 
Organizatorami i sponsorami imprezy byli :
Urząd Gminy Gierałtowice, Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach , Szkoła Podstawowa 
w Gierałtowicach, Szkoła Wspinaczkowa Haliny 
i Jacka Czecha „W SKALE”, UKS „W SKALE” 
przy SP w Gierałtowicach ,CLIMB ON , HUR-
TOWNIA FATRA, LHOTSE, MILO, UNI-
SPORT, MAMMUT. 
Autorem dróg i szefem zawodów był Jacek Czech 
- Szkoła Wspinaczkowa „W SKALE”.

Mistrzostwa Śląska we wspinaczce dokońcenie ze s. 13

Tytuły MISTRZA ŚLĄSKA 2009 
oraz kolejne miejsca zdobyli :

Po rundzie jesiennej

 11. Gwarek Zabrze                       15    18      16:36

  4. Carbo Gliwice                         14    30      37:19

  3. Urania Ruda Śląska                15    30      32:22

  2. Walka Makoszowy Zabrze      14    32      33:9

  1. Gazobudowa Zabrze              15    33      29:14

6. Szombierki Bytom                   15    27      30:18

M.     Pkt.       Bramki

15. Jedność 32 Przyszowice 15    11      16:32      

7. Fortuna Gliwice                       15    21      27:21

13. KS Strzybnica (T. Góry)          15    13      12:39

 9. Orzeł Miedary                         15    20      30:28

10.Tempo Paniówki                      15    19      25:22.

8. Silesia Miechowice (Bytom)   15    21      21:26

Sezon - 2009/2010KLASA OKRĘGOWA

Klasa Okręgowa - Grupa Katowice IV

  5. Ruch II Radzionków                15    28      31:15

  12. Orzeł Nakło Śląskie                15    16      27:29

16. Tęcza Wielowieś                    15     9       18:34

14. MOSiR Sparta Zabrze             15    11      15:35

Foto: J. Miszczyk

M.    Pkt.      Bramki

 5. Wilki Wilcza                            15    25     34:26

  8. Ruch Kozłów                          15    22     34:37

  1. Zaborze Zabrze                     15    31     39:16.

. 7. Młodość Rudno                      15     24     29:26

  16. Gazobudowa II Zabrze            15    9      14:39

  2. Orzeł Stanica                         15    31     39:24

  9. Zamkowiec Toszek                 15    20     22:17

  12. Sokół Łany Wielkie                 15   15      19:43

 15. Naprzód Żernica                      15   13      26:37

13. Piast Pawłów                          15   14      17:33

4. Czarni Pyskowice                   15    27     31:25

10. Społem Zabrze                      14     20      26:25

11. Sośnica Gliwice                      15   19      22:27

6. KS 94 Rachowice                   14    24     36:18

   3. Gwiazda Chudów                  15    30     47:25

Sezon - 2009/2010KLASA „A”

Klasa “A” - Grupa Zabrze 

14. LKS 35 Gierałtowice              15   13      24:41Derby gminy: 

Z ciekawszych wydarzeń ostatnich kolejek w roz-
grywkach Klasy Okręgowej odnotować należy 
derbowy pojedynek w Paniówkach, gdzie Tempo 
wygrało z Jednością Przyszowice 2:1. Wynik po-
prawił pozycję w tabeli zespołu Tempa, a na przy-
szowiczan podziałał orzeźwiająco, bo dwa kolejne 
spotkania ligowe wygrali. Jednak sportowa złość 
na tym się zakończyła. W ostatnich spotkaniach  
rundy jesiennej nasze zespoły punktów nie zdo-
były.

Ciekawe rzeczy natomiast dzieją się w klasie “A”.  
A to za sprawą zespołów z terenu gminy. I nie wia-
domo co bardziej powinno cieszyć, czy świetna 
postawa chudowskiej Gwiazdy (tylko 1 punkt 
straty do lidera oraz imponująca ilość zdobytych 
bramek), czy też odrodzenie się zespołu LKS 35 
Gierałtowice. Gierałtowiczanie zaczęli w końcu 
wygrywać ligowe pojedynki i to w dobrym stylu. 
Wystarczy wspomnieć, że w dwóch ostatnich spo-
tkaniach zdobyli 11 bramek, a wiadomo przecież, 
że kryzys w zespole trwał bardzo długo. Nie 
pozostaje nic innego jak tylko pogratulować oby-
dwu zespołom i cierpliwie czekać do wiosny. 

Tekst i foto: J. Miszczyk

Klasa A!
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informator

Nagrody za rozwiązanie “Skryśloka” otrzymują:  Łucja Matysik z Gierałtowic, Jolanta 
Filip z Chudowa,  Agnieszka Pyrek z Gierałtowic. 
Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7, - od poniedziałku do piątku - w godzinach urzędowania.                                                                             

Po wielu spotkaniach i trudnych początkach kibice z czterech 
sołectw - Gierałtowic, Przyszowic, Paniówek i Chudowa 
połączyli swoje siły we wspólnym fan klubie. Inicjatywa ma 
na celu zbliżenie, nawiązanie przyjaźni i zachęcenie do 
wspólnego działania kibiców z każdego sołectwa.          
Priorytetem naszego FC WJS jest integracja kibiców Górnika 
w naszej gminie. Tych młodych jak i starszych oraz płci 
pięknej. Wspólne zbiórki, wyjazdy i turnieje gminne, pomogą 
promować sport i wiarę w naszego Górnika.               
Na początek naszej działalności zaprojektowaliśmy i wy-
daliśmy koszulki FC WJS w ilości ponad 200 sztuk. Powstała 
strona internetowa, na której można podzielić się dobrymi 
pomysłami, problemami oraz wiele się dowiedzieć. Adres 
strony to http://www.wjs.fora.pl/. Każde sołectwo ma swo-
jego moderatora.                              
Mamy zaszczyt poinformować, że jednym z członków 
naszego fan clubu został wójt gminy dr inż. Joachim Bargiel, 
któremu przekazaliśmy naszą koszulkę. Cieszymy się, że 
władze naszej gminy są pozytywnie nastawione do naszych 
działań, związanych z pozytywnym dopingiem oraz za-
miłowaniem do futbolu.                              
W okresie zimowym chcemy zorganizować gminny turniej 
piłki halowej dla dwóch grup wiekowych: uczniów szkoły  
podstawowej oraz gimnazjum. Informacje związane z te-
rminem oraz miejscem rozgrywek zostaną umieszczone na 
drzwiach szkolnych. Wszyscy uczestnicy naszej sportowej 
zabawy zostaną nagrodzeni.                        
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Litery z szarych pól utworzą rozwiązanie krzyżówki - przysłowie jesienne
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Pionowo
1. Ptak lub nazwa piwa ("złoty ..."). 
2. Jelonek; jeden z największych chrząszczy w Polsce. 
3. Biało-czarny ptak brodzący o czerwonym dziobie 
    i nogach.
6. Kapustnik; motyl.
9. Czerwona w czarne kropeczki.
10. Zwiastun wiosny.
13. Kto zobaczy go w lesie “niech na drzewo szybko 
zmyka". 
14. Niejadowity wąż posiadający charakterystyczne żółte 
plamy za skroniami.
17. Jest symbolem sprytu i przebiegłości.
18. Żmija; na grzbiecie ma wstęgę kainową.
21. Niewielkie zwierzę nadrzewne o rudym grzbiecie 
 i długim puszystym ogonie.
23. Duży owad o różnokolorowym ubarwieniu i długim 
odwłoku; "helikopter".
25. Duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych 
objęty ścisłą ochroną.
26. Podkłada jaja innym ptakom.

Poziomo
4. Mały ptak o czerwono-brązowej piersi i czarnej 
czapeczce na głowie.
5. Siwa; duży ptak brodzący.
7. Bogatka; niewielki ptak o żółtym brzuszku.
8. Szarak; ma długie uszy i szybko biega. 
11. Ptak żywiący się owadami wydobytymi z drewna, 
w które stuka dziobem.
12. Pocałuj ją a zamieni się w księcia.
15. Wodny ptak; na głowie dwa ciemnobrązowe czuby 
i bokobrody.
16. Daj mu sera na pierogi a pokaże Ci rogi.
19. Ptak mniejszy od wróbla z czerwoną maską na 
głowie.
20. Ptak polujący głównie w nocy; symbol mądrości.
22. Ptak z rodziny kurowatych o rudych policzkach; pod 
ochroną.
24. Mały ssak posiadający kolce i wydłużony ryjek.
27. Samiec tego gatunku jest czarny z żółtym dziobem; 
melodyjnie śpiewa.
28. Pływak; drapieżny gatunek chrząszcza żyjący 
w wodzie.
29. Gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych; samica to 
koza a samiec - rogacz.
30.Ziemno-wodny gryzoń o szczeciniastym włosiu 
i spłaszczonym bocznie ogonie.

Fauna Gminy Gierałtowice 
Autor: Paweł Madeja

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać 
do 7 grudnia br.
pod adres: Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie “Krzyżówka”.



Basen - cacko!

Pomimo, że do otwarcia pływalni zostało jeszcze nieco ponad miesiąc, 
już teraz oko cieszy błękitna tafla wody i mozaika starannie dobranych 
kolorów zdobiących wnętrze budynku. Ciekawym zabiegiem pro-
jektantów obiektu jest zestawienie żywych barw ceramiki z ciepłym 
kolorem drewna znajdującego się na łukach podtrzymujących strop 
basenu. Całość w połączeniu z dużą przestrzenią (pow. całkowita

2 35 140 m , kubatura 23 800 m ) robi wrażenie i utwierdza w przekonaniu, 
że to obiekt z prawdziwego zdarzenia.
Wodnik ma służyć rekreacji jak również celom zdrowotnym i sporto-
wym. Gwarantuje to odpowiednie wyposażenie pływalni. Dla jej użytko-
wników dostępne będą dwa baseny. Pierwszy o wymiarach 25 m x 12,5 m 
umożliwi rozgrywanie zawodów sportowych rangi mistrzowskiej. 
Obserwować je będzie można z widowni zaopatrzonej w 164 miejsca 
siedzące. Niecka drugiego basenu o wymiarach 12,5 m x 6 m służyć 
będzie początkującym adeptom pływania.
W Wodniku skorzystać będzie można z wielu dodatkowych atrakcji, 
m.in.: zjeżdżalni i tunelu wodnego, czterech wanien do hydromasażu, 
natrysków z biczami wodnymi, sauny. Na klientów czeka również grota 
solna w której można będzie zażywać inhalacji korzystnie wpływających 
na nasze zdrowie. Dla gości basenu udostępniona zostanie kawiarnia. 
Warto podkreślić, że obiekt nie posiada barier architektonicznych dla 
osób poruszających się na wózkach. Komunikację ułatwia zainstalowana 
w nim winda. 
Wszystko wskazuje na to, że od nowego roku miejsce to stanie się 
centrum rekreacyjno-sportowym nie tylko gminy Gierałtowice.   

Tekst i foto: J. Miszczyk
Do zdjęć pozowały dzieci ze SP im. Jana Pawła II w Paniówkach


