Dlaczego szukacie Żyjącego pośród zmarłych?
Nie ma Go tutaj - zmartwychwstał.
(Łk 24,5-6)

Szanowni Czytelnicy
„Wieści Gminy Gierałtowice”!
Dobra Nowina
o zmartwychwstaniu Chrystusa
od wieków opromienia życie ludzi
blaskiem Nadziei:
ich rodziny, miejsca pracy,
i wspólnoty wiary.
Z okazji Świąt Wielkanocnych,
proszę przyjąć najlepsze życzenia:
obfitości darów niebios,
pokoju serca oraz wszelkiej pomyślności.

Wielkanoc 2013
Wszystkim mieszkańcom gminy Gierałtowice
życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych.
Niech wypełni je wiara i nadzieja,
a spotkania z rodziną i przyjaciółmi
niech obdarzą nas wszystkich
radością i pogodą ducha.
Przewodniczący
Wójt Gminy
Rady Gminy
Gierałtowice
Wesołego Alleluja!

Marek Błaszczyk

W bytomskim Muzeum Górnośląskim nagrodzono najpiękniejsze śląskie
kroszonki. Wśród wyróżnionych znalazły się prace Joanny Urbanik z Gierałtowic i Agnieszki Szołtysek z Przyszowic.

Foto: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Bliskość Zmartwychwstałego
oraz moc Ducha Parakleta
niech nieustannie ożywiają
Rodzinę Uczniów Chrystusa,
by była ona zawsze
poprzez świadectwo wzajemnego szacunku
i międzyludzkiej solidarności
- szczególnie wśród czasów trudnych
i niespokojnych „Solą ziemi i światłością świata”
(Mt 5, 13-14)

Na radosny czas Świąt Paschalnych,
przeżywanych w Roku Wiary,
Wszystkim Mieszkańcom Gminy
Gierałtowice
z serca błogosławię!

+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Wielkanoc, 2013

Joachim Bargiel

Kroszonki Agnieszki Szołtysek

Kroszonki Joanny Urbanik

unszt, fantazja i pomysłowość w zdobieniu jaj wprawiły jurorów XXIV
edycji konkursu „Górnośląskie kroszonki” w prawdziwy kłopot. Spośród 360 jaj:
drapanych, malowanych woskiem, nawiercanych, oklejanych sitowiem, koronkowych itp.
trzeba było wybrać te najpiękniejsze. W kategorii prac wykonanych techniką rytowniczą
(drapane) bezkonkurencyjna okazała się Klaudia Swoboda. Najpiękniejsze kroszonki malowane woskiem wykonała Teresa Drapała. W kategorii technik nowatorskich I miejsce przyznano Joachimowi Orłowskiemu.

Mocnym akcentem zaznaczyli swój udział
w konkursie twórcy z gminy Gierałtowice. .
Agnieszka Szołtysek z Przyszowic otrzymała
nagrodę specjalną Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca, a kroszonki Joanny
Urbanik z Gierałtowic nagrodziła redakcja
„Życia Bytomskiego”. Gala wręczenia nagród
odbyła się 16 marca w siedzibie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
Pani Agnieszka nagrodę w tym konkursie
zdobyła już po raz drugi. Poprzednio w roku
2011, kiedy to jeszcze organizatorem było Muzeum w Gliwicach. Ciekawostką jest, że do zdo-
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Dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1

Rozważmy mękę Chrystusa słuchając pasji wg św. Jana - zachęcał
ks. proboszcz Michał Woliński.

Joanna Urbanik (z lewej) w rozmowie z Dominikiem Abłamowiczem dyrektorem Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

-bienia używa jaj gęsich, a wzory na nich graweruje m.in. wiertłem dentystycznym.
Pani Joanna w konkursach bierze udział od
wielu lat. Przyzwyczaiła się już do nagród. Jej
kroszonki nagradzane są niemal w każdej
edycji. Jako jedyna zdobi jajka techniką
podwójnego drapania wzorów. Opracowała ją
sama. Inspiracje czerpie z przyrody, zbierając
rośliny o ciekawych kształtach. Jej zielnik
ożywa później na kroszonkach.
Wśród nagrodzonych zabrakło w tym roku
pana Józefa Urbanika, który tego lata opuścił
nas na zawsze. - Pozostały po nim fotografie
jego kroszonek i dyplomy zaświadczające o zdobytych przez niego nagrodach - mówi Joanna
Urbanik, żona zmarłego.
Wszystkie nagrodzone w tym roku prace
można podziwiać na wystawie pokonkursowej
w siedzibie organizatora (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu) do 16 kwietnia.
/Tekst: J.M.,
Foto: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu/

W trakcie gali - Agnieszka Szołtysek (z prawej) odbiera gratulacje od
Anny Grabińskiej-Szczęśniak - kier. Dz. Etnografii Muzeum w Bytomiu

Paniówki - kościół pw. św. Urbana

Na pierwszym planie - Aleksander Wilczek, z lewej: Józef Długaj,
z prawej Zygmunt Szołtysek

Niedzielę Palmową w Paniówkach uświetniły
„Gorzkie żale z muzyką pasyjną”, w trakcie
których połączone chóry gminy wykonały m.in.
„Pasję wg św. Jana” Karola Hoppego - śląskiego
kompozytora tworzącego na początku ubiegłego
wieku. Dyrygował Henryk Mandrysz.
W pasji wystąpiło siedmiu solistów, którzy
melorecytując opowiadali historię męki Pańskiej.
Narratorami utworu byli ewangeliści. Zagrali ich
Stefan Skrzypczyk i Aleksander Wilczek. W rolę
Jezusa wcielił się Szymon Musioł, a Szymona Piotra - Zygmunt Szołtysek. Piłata odegrał Michał
Paśdzior, sługę Józef Długaj, służebnicę Barbara
Jałowiecka-Cempura. W nowej dla siebie roli chórzyści wypadli przekonywująco, zwłaszcza para
ewangelistów.
Duże wrażenie zrobiły partie chóralne utworu.
Połączony chór zabrzmiał wyjątkowo mocno
i wyraziście - monumentalnie. Śpiew przykuł uwagę. Za całość wykonawcy otrzymali gorące brawa.
Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu
i błogosławieństwie, którego udzielił zebranym
ks. proboszcz Michał Woliński, chóry wykonały
wspólnie jeszcze: „Tam na wzgórzu” pod dyrekcją
Androniki Krawiec, „Przy Twym krzyżu” pod
batutą Beaty Stawowy i „W krzyżu cierpienie” pod
kierownictwem Barbary Jałowieckiej-Cempury.

Organizatorami „Gorzkich żali z muzyką pasyjną” byli: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, chóry: Cecylia - gospodarz koncertu, Bel
Canto, Słowik i Skowronek oraz parafia pw. świętego Urbana w Paniówkach.
/J.M./

Na pierwszym
planie - Stefan
Skrzypczyk
jako ewangelista

Od lewej: Henryk Mandrysz, Beata Stawowy i Andronika
Krawiec

Józefowie u wójta
Imieniny św. Józefa, opiekuna rodzin, stały
się okazją do spotkania szerokiego grona
Józefów z gospodarzem gminy Gierałtowice.
19 marca przy jednym stole z wójtem Joachimem Bargielem zasiedli Józefowie: Bryłka,
Buchczyk, Długaj, Jaworek, Kapłanek, Kornas,
.
Maślanka, Posiłek, Organiściok i Rożek.
Ponieważ większość z przedstawionych panów
aktywnie udziela się publicznie, tematów do rozmów nie zabrakło. Dyskutowano głównie o sprawach gminy, od demografii po zagadnienia
związane z inwestycjami.
Spotkania Józefów w gierałtowickim magi-

stracie mają już 15-letnią tradycję i póki co,
żaden z imienników popularnego świętego nie
zamierza jej zmieniać.
/J.M./

Druk: CUD-DRUK

2

Sesja w dniu 21 marca 2013 r.
XIX sesja RG Gierałtowice odbyła się 21 marca
w budynku ZSP w Przyszowicach. Obradom
przewodniczył Marek Błaszczyk - przewodniczący RG.
Na forum sesji rozpatrzono i pojęto dziewięć
uchwał. Dwie z nich dotyczyły korekt w budżecie
gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gierałtowice na lata 2013-2028.
Radni podjęli również uchwałę, która pozwoli
wyodrębnić środki na fundusz sołecki w budżecie
gminy na rok 2014.
Kolejna uchwała zatwierdziła przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na
terenie naszej gminy.
Rada zatwierdziła także zmiany w uchwałach
dotyczących przyjęcia Gminnego Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2013 oraz w sprawie zmian w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów.
W formie podjętej uchwały wyrażono również
zgodę na przystąpienie gminy do projektu partnerskiego, którego celem będzie wzmacnianie potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego obejmującego: Gliwice, powiat gliwicki i Zabrze.
Uczestnictwo w projekcie pozwoli m.in. na opracowanie wspólnej strategii pozyskiwania inwestorów oraz ułatwi pozyskiwania środków unijnych z nowego budżetu UE.
Opr. J.M.

Na straży przepisów
Odwracanie kota ogonem
W artykule „Na straży przepisów” zamieszczonym 21 marca w „Trybunie Górniczej” Anna Zych
pisze, że związkowcy ze Związku Zawodowego
Ratowników Górniczych KWK Sośnica-Makoszowy stoją na straży przestrzegania przepisów.
To bardzo interesująca teza i chwalebna postawa.
Należy jednak zadać sobie pytanie, dlaczego do
pilnowania prawa upatrzyli sobie akurat gminę
Gierałtowice? Przecież wokoło jest tyle miast
i wsi. Tymczasem oni z godnym podziwu uporem
obserwują właśnie gminę Gierałtowice i co jakiś
czas dzielą się (z Radą Gminy, wojewodą i prokuraturą) plonem swoich obserwacji: a to baner
w gminie wisi nie na tym płocie co powinien,
albo nie na tej ścianie, a to występuje zbieżność
niektórych nazwisk i szermując art. 24f ustawy
o samorządzie gminnym, żądają ukarania
winnych.
Do ZZRG dołączył ostatnio WZZ Sierpień 80,
również z KWK Sośnica-Makoszowy. Ten drugi
związek, jak informuje „Trybuna Górnicza” złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez niektórych samorządowców
gminy. - Kto i co zrobił? Tego gazeta nie podaje.

związkowców i medialny szum z tym związany,
to zwykłe odwracanie kota ogonem. Mają one na
celu odwrócenie uwagi od problemu naprawdę
najistotniejszego dla bezpieczeństwa gminy,
w tym dla życia mieszkańców i ochrony ich mienia - chodzi o niewywiązywanie się KWK Sośnica-Makoszowy z zadań zawartych w postanowieniach i porozumieniach pomiędzy kopalnią a gminą. Zadania te są jednostronnie niedotrzymywane
przez kopalnię, a warunkują one kolejne wydobycie węgla określone w planie ruchu na lata
2013-2015. Gdyby związkowcy tak gorliwie kontrolowali swojego pracodawcę (KWK SośnicaMakoszowy) jak gminę, to z pewnością zauważyliby, że kopalnia nie zrealizowała 21 z 27 zadań
zawartych w postanowieniach i porozumieniach
z gminą w planie ruchu na lata 2010-2012.
Warto dodać, że wydobycie węgla przez KWK
Sośnica-Makoszowy w 80% przypada pod terenami gminy Gierałtowice, a zaledwie w 20% pod
terenami czterech miast: Gliwic, Zabrza, Rudy
Śląskiej i Mikołowa, co pokazuje skalę problemów wynikających z eksploatacji dla gminy i jej
sąsiadów.

Według Urzędu Gminy Gierałtowice działania

/J. Miszczyk/

Skorzystały z bezpłatnych badań
Około 150 kobiet skorzystało z badań
mammograficznych, które bezpłatnie można
było wykonać w mammobusie stacjonującym
(12-15 marca) w Gierałtowicach.
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddz. w Gliwicach - główny organizator badań, stawia na profilaktykę. Stąd mammobus gliwickiej onkologii odwiedza naszą gminę
co najmniej raz do roku. Specjaliści podkreślają,
że wczesne wykrycie zmian chorobowych zdecydowanie zwiększa szanse na sukces w leczeniu.
- Większość pań kontynuowała u nas badania
piersi. Robią je regularnie od wielu lat, aby
upewnić się, że są zdrowe - mówi Aleksandra
Pańczyszyn - jedna ze specjalistek obsługujących
mammograf cyfrowy.
Z kolei Katarzyna Rataj z Działu Programów
Zdrowotnych gliwickiego Instytutu Onkologii
zapewnia, że mammobus przyjedzie do gminy
Gierałtowice również w przyszłym roku.

Aleksandra Pańczyszyn w trakcie obsługi
mammografu

Wyniki z badań mammograficznych (wykonanych w dniach 12-15 marca w Gierałtowicach) będzie można odebrać w rejestracji
NZOZu GMINMED w Gierałtowicach, przy
ul. Powstańców Śląskich 1, w dniach od 9 do 18
kwietnia - we wtorki, środy i czwartki.

/J.M./

11 marca w Strumieniu koło Pszczyny
36 wójtów i burmistrzów z 15 województw
podpisało porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W ich
gronie znalazł się wójt gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel.
Z województwa śląskiego do PSORW przystąpiły jeszcze gminy Kochanowice i Strumień.
Na pierwszą przewodniczącą Prezydium
PSORW wybrano Annę Grygierek, burmistrz
Strumienia. W poczet członków wspierających
przyjęto Śląski Związek Gmin i Powiatów, który
do końca br. będzie pełnił rolę sekretariatu Sieci.
Polska Sieć Rozwoju i Odnowy Wsi to przestrzeń w której poszczególne gminy będą mogły
wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i praktyką. - Taka wzajemna wymiana i współpraca
sprawdza się w wymiarze międzynarodowym podkreślił Ryszard Wilczyński - wojewoda opolski i jednocześnie wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi.

Informujemy o zbliżającym się konkursie
na dotacje dla firm z obszarów wiejskich oraz
osób tworzących przedsiębiorstwo. Termin
składania wniosków od 15 do 26 kwietnia br.
W ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”- działanie 3.12 objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013, został ogłoszony ostatni już
tym okresie programowania konkurs na wsparcie dla firm z obszarów wiejskich. Warunkiem
koniecznym ubiegania się o pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego, biorąc pod uwagę
specyfikę gminy Gierałtowice, jest spełnienie
równocześnie kilku warunków:
- firma zlokalizowana jest na terenie wiejskim,
- przedsiębiorca posiada zameldowanie w gminie
wiejskiej (możliwe jest zameldowanie na pobyt
czasowy),
- przewiduje utworzenie od 1do co najmniej 5
miejsc pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty w zależności od wysokości uzyskanej dotacji tj. od 100 000 do 300 000 tys. zł.
O dotację mogą ubiegać się zarówno osoby
zamierzające otworzyć firmę (jeżeli nie były
wpisane do CEIDG w okresie 12 ostatnich miesięcy oraz nie uzyskały pomocy w okresie dwóch
lat w ramach PO KL z działania „Promocja
przedsiębiorcy”), jak i przedsiębiorcy obecnie
działający.
Niezbędne przy składaniu wniosku o dotację
jest złożenie równocześnie wniosku o wpis do
ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy
nie został wcześniej nadany numer identyfikacyjny. Pozostałe załączniki mogą być dołączone po pomyślnej weryfikacji formalnej
wniosku.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz
formularze niektórych załączników do wniosku
wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja
PROW_312/13/01) są udostępnione na stronach
internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl. Można je również
otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Danuta Kondraciuk - Gminne Centrum Informacji
Gierałtowice ul. Powstańców 1, tel. 32/44-19-450

3

KLIMAKTERIUM
... i już

Kiermasz Wielkanocny

9 marca GOK w Gierałtowicach zorganizował kolejny wyjazd do teatru. Tym razem do
MCK im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej,
gdzie widzowie z naszej gminy obejrzeli
głośny spektakl „Klimakterium ... i już” Przedstawienie dedykowane kobietom, o kobietach i o problemach, które bezpośrednio
dotyczą tylko kobiet.
Mężczyźni wśród widzów stanowili zdecydowaną mniejszość, a szkoda, bo być może była to
okazja do lepszego zrozumienia płci pięknej.
O problemach związanych z tytułowym
„Klimakterium” z humorem opowiedziały bohaterki spektaklu: Pamela (Elżbieta Okupska),
Malina (Ewa Śnieżanka), Krycha (Małgorzata
Duda) i Zosia (Ludmiła Warzecha).
/J.M./

Gierałtowice

Po spektaklu była okazja do rozmów i wspólnej foty z artystkami.
Przy stole siedzą aktorki, za stołem z lewej Justyna Witkowska,
z prawej Agnieszka Czapelka z GOK - współorganizatorki wyjazdu.

Warsztaty techniki
pergaminowej
GOK w Gierałtowicach zaprasza na warsztaty techniki pergaminowej, które odbędą
się 11 maja (sobota) od godz. 14.00 do 19.00.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 95,00 zł.
Program warsztatów przewiduje naukę podstaw techniki pergaminowej oraz samodzielne
wykonanie kartki.
Warsztaty poprowadzi instruktorka
Barbara Gajek.
Więcej informacji
w GOKu - tel.:
32/301 15 11.
Zapisy prowadzone
są do 27 kwietnia.

Praca Barbary Gajek

Wycieczka
po Dolnym Śląsku
20 kwietnia GOK w Gierałtowicach organizuje wycieczkę po Dolnym Śląsku.
Wśród atrakcji zwiedzanie Zamku Książ
z przewodnikiem (komnaty, tunel, tarasy palmiarnia), relaks w Parku Zdrojowym w Szczawnie Zdroju, degustacja wina w świdnickiej
winnicy (możliwość zakupienia sadzonek winorośli) oraz ognisko połączone z pieczeniem
kiełbasek.
Koszt wycieczki wynosi 90,00 zł od osoby.
Zapisy do 10 kwietnia w biurze GOK pod
nr tel. 32 301 15 11. - Decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY!
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Stoiska odwiedzano całymi rodzinami

Trzeba przyznać, że przeniesienie kiermaszu
do salek przy kościele przysłużyło się wygodzie
zwiedzających i zadowoleniu wystawców.
W niedzielę (10 marca) po przedpołudniowych
mszach świętych na kiermaszu zjawiły się tłumy.
Zbliżające się święta Wielkiejnocy przypomniały
o potrzebie wybrania świątecznych prezentów
i ozdób. Wielu mieszkańców postanowiło zrobić
to właśnie na gierałtowickim kiermaszu. Wybór
był duży.
Tradycyjnie swoje stoiska ze świątecznymi
ozdobami wystawiły świetlice GOK-u. Stoły aż
uginały się pod dziesiątkami kolorowych zajączków, jajeczek, fantazyjnych drzewek, czy gustownych kartek do wypisywania życzeń. Te bajkowe przedmioty wykonali podopieczni świetlic
ze wszystkich sołectw naszej gminy, pod okiem
instruktorek, a dochód ze sprzedaży przeznaczono na zakup materiałów do kolejnych działań
plastycznych.
Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska Kół
Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic i Chudowa,
a na nich wielkanocne kroszonki, m.in. Joanny
Urbanik i Urszuli Mazurek, nagradzane wielokrotnie na konkursach etnograficznych organizowanych przez śląskie muzea.
Powszechne zainteresowanie wzbudzały
misternie zdobione jaja gęsie, które wystawiła
Agnieszka Szołtysek z Przyszowic. Można było
również podziwiać i kupić ręcznie przez nią malowane chusty z jedwabiu. A to tylko niektóre
z bezliku przedmiotów rękodzieła, wystawio-

Prace dzieci z GOK-u

nych tego dnia przez naszych rodzimych twórców.
Warto podkreślić, że na kiermasz coraz częściej
przyjeżdżają osoby spoza gminy. - Przedmioty,
które tu zobaczyłam są piękne i o wiele tańsze niż
w sklepach. Nie żałuję, że na świąteczne zakupy
przyjechałam właśnie do Gierałtowic. To trafiona
decyzja. - powiedziała dla „WIEŚCI” pani Izabela z Knurowa.
Kiermasz zorganizowali wspólnymi siłami:
Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy i Parafia
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach.
/J.M./

Oryginalne naszyjniki, medaliony
i wisiory
Odrobina talentu, szczypta fantazji i trzy godziny pracy wystarczyły, aby pod okiem instruktorki Sabiny Wojciak wykonać niebanalny
naszyjnik, medalion czy wisior - mowa o warsztatach tworzenia biżuterii techniką sutasz, które dla
mieszkanek naszej gminy zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Naszyjniki wykonane w trakcie zajęć

Uczestniczki warsztatów. Druga z prawej - instruktorka Sabina Wojciak

Wszystkie panie okazały się pojętnymi uczennicami i technikę wykonania biżuterii opanowały
bardzo szybko. Dzięki niej każda z nich stworzyła
mały klejnocik na miarę swojego gustu.
Większość z siedemnastu uczestniczek warsztatów połknęła artystycznego bakcyla i przyznała, że w domowym zaciszu przymierzy się do
wykonania kolejnych ozdób.
/J.M./

Segregujmy odpady
- to się opłaca!

W

styczniowym wydaniu „WIEŚCI” przedstawiliśmy Państwu założenia
nowego systemu gospodarki odpadami oraz podaliśmy wysokość
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej
gminie. Zaprezentowaliśmy również korzyści jakie wynikają z wprowadzenia
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Teraz czas na zapoznanie się
z praktycznymi zasadami segregacji odpadów.
A zatem jak prawidłowo segregować odpady, aby uniknąć wyższej opłaty?
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na
terenie gminy Gierałtowice odpady komunalne małogabarytowe należy zbierać
selektywnie w workach o następujących kolorach:

Worek koloru żółtego

Worek koloru zielonego

Wrzucamy:

Wrzucamy:

Worek koloru niebieskiego

Wrzucamy:

Kontakt:

Worek koloru brązowego

Wrzucamy:

1. Opakowania z tworzywa
sztucznego, takie jak:

1. Opakowania szklane, takie
jak:

1. Papier i opakowania papierowe, takie jak:

1. Odpady ulegające biodegradacji, takie jak:

- butelki PET po napojach i pły...nach,

- słoiki, butelki,

- gazety

- trawa, liście,

- szklane opakowania po
...kosmetykach.

- kartony i tekturę

- miękkie gałązki z przycinki
..krzewów,

.

- butelki po środkach czystości
- plastikowe nakrętki

Nie wrzucamy:

- plastikowe opakowania po
..kosmetykach

l
porcelany
l
ceramiki

- kubeczki po produktach spożyw...czych, na przykład: jogurtach,
...serkach, margarynach,

l
doniczek
l
żarówek zwykłych oraz energo....oszczędnych, reflektorów,

- opakowania z folii, na przykład:
..niezabrudzone woreczki foliowe,
...zgrzewki po napojach itp.

- książki, zeszyty,
- papierowe worki i torby.
2. Opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony po napojach.

Nie wrzucamy:

l
lamp fluoroscencyjnych

l
papierków po maśle,
....margarynie,

l
luster,

l
kalki,

- reklamówki plastikowe

l
szyb samochodowych,

l
papieru faksowego,

- opakowania po artykułach syp...kich, np.: makaronach, mrożon...kach, itp.,

l
ekranów telewizyjnych i kompu....terowych,

l
tapet,

l
szkła stołowego, okularowego
....i żaroodpornego.

- doniczki i podstawki z tworzywa
...sztucznego.
2. Opakowania metalowe np.:
.....puszki po napojach, konser.....wach itp.

Nie wrzucamy:
l
butelek po olejach spożywczych
....i samochodowych,
l
butelek z zawartością,
l
opakowań po olejach spożyw.....czych, silnikowych i smarach,
l
styropianu,
l
gumy,
l
baterii,
l
puszek po farbach,
l
opakowań po środkach chwasto....bójczych i owadobójczych,
l
opakowań po aerozolach i le.....kach,
l
sprzętu AGD.

- części roślin pochodzących z pie..lęgnacji ogrodów.

Nie wrzucamy:
l
odpadków kuchennych
l
resztek jedzenia

l
odpadów higienicznych, np.:
....podpasek, wacików i pieluch.

Opakowania powinny być opróżnione i czyste, pozbawione resztek.
Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarczane będą właścicielowi nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w momencie odbioru danego rodzaju odpadów. Worki dostępne będą również
w Urzędzie Gminy Gierałtowice,
punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz innych
wyznaczonych miejscach na terenie
gminy Gierałtowice.
Pozostałe odpady, które nie nadają
się do segregacji zgodnie z powyższymi zasadami, takie jak:

.

- butelki i opakowania po olejach
spożywczych,
- butelki po produktach spożywczych z zawartością,
- opakowania po aerozolach (dezodorantach, odświeżaczach powietrza, piance do golenia,
- porcelana, ceramika, szklane doniczki,
- nakrętki ze słoików,
- zwykłe żarówki, reflektory, lustra,
szkło stołowe, okularowe i żaroodporne,
- kalki, papier faksowy, papierki po
maśle i margarynie,
- odpady higieniczne, np. podpaski,

waciki, pieluchy jednorazowe, tubki
po paście do zębów,
- popiół,
- odpadki kuchenne itp.
należy gromadzić w kuble na odpady zmieszane.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w kubły
służące do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz utrzymać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gdzie i z jaką częstotliwością odbierane będą odpady komunalne?
Zmieszane odpady komunalne
(gromadzone w kubłach) będą odbierane co 4 tygodnie, natomiast
odpady komunalne zbierane selektywnie raz w miesiącu, sprzed posesji. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych znajduje się na

stronie internetowej gminy Gierałtowice: www.gieraltowice.pl/ochrona
środowiska.
W miesiącach od kwietnia do listopada w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca
odbierane będą sprzed posesji odpady ulegające biodegradacji: trawa,

liście, miękkie gałązki z przycinania
krzewów. Adres nieruchomości,
z której mają zostać odebrane odpady „zielone” należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 32 30 11 391 lub
32 11 392 w Referacie Ochrony
Dokończenie na str. 6
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13 marca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach odbyła się X edycja
Gminnego Konkursu Ortograficznego Klas
Młodszych. W tym roku pod hasłem „Zwyczaje i obyczaje Wielkanocne”. Wzięły w nim
udział trzyosobowe drużyny z Chudowa,
Przyszowic i Paniówek.
Powszechnie wiadomo, że ortografia polska
jest dziedziną trudną. Doświadczenia i praktyka
dowodzą, że uczniowie najlepiej przyswajają
i uczą się jej dzięki zabawie, i w takiej też formie
zostały przygotowane zadania konkursowe
o zróżnicowaniu stopniu trudności. Tematyka
zadań w całości nawiązywała do pięknej,
polskiej tradycji przeżywania Świat Wielkanocnych. Konkurs koordynowały Żaneta Borowiak i Iwona Jelonek. Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja, w składzie:
nauczyciel polonista mgr Teresa Nocoń oraz
nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie.
Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu
zostali uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Karola Miarki z Przyszowic. Następne
miejsca zajęły kolejno drużyny z Paniówek
i Chudowa. Każda ze szkół otrzymała dyplom
i pamiątkową książkę. Gratulujemy wygranej,
zachęcamy do dalszej pracy nad rozwijaniem
i doskonaleniem umiejętności ortograficznych
oraz serdecznie zapraszamy za rok na kolejną
odsłonę konkursu.
Ż. Borowiak

Segregujmy odpady - to się opłaca!
Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice, najpóźniej do godziny 13.00 w piątek poprzedzający wywóz.
Raz w roku sprzed posesji będą odbierane
odpady wielkogabarytowe tj. meble, materace,
dywany, większe artykuły wyposażenia wnętrz,
meble ogrodowe, duże donice itp. oraz zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Wszystkie odpady, które będą odbierane sprzed
posesji należy wystawić w dniu odbioru do
godz. 7.00, przed nieruchomością, w miejscu
w którym nie będą utrudniać ruchu pojazdów
i pieszych, a dostępne będą dla odbierających
odpady.
W ramach nowego systemu gospodarki odpadami zostanie również utworzony gminny punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w którym przez cały rok w ramach uiszczonej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od mieszkańców odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone
poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we
własnym zakresie, na przykład: gruz, styropian,
tapety, kafelki itp.
d) zużyte opony,
e) odpady niebezpieczne(w tym chemikalia) na
przykład: puszki po farbach, lakierach, resztki
farb, rozpuszczalników, opakowania po środkach
chwastobójczych i owadobójczych, żarówki
i świetlówki energooszczędne, itp.
Zużyte i przeterminowane leki, baterie przenośne i akumulatory przenośne mieszkańcy mogą
umieszczać w pojemnikach zlokalizowanych
w miejscach podanych w załączonych obok
tabelach.
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Punkty zbierania
przeterminowanych leków
Miejsce zbierania
Apteka Św. Barbary
ul. Ks. Roboty 76,
44-186 Gierałtowice

Punkty zbierania zużytych baterii
i akumulatorów
Godziny
otwarcia
Poniedz. - Piątek
9.00 - 17.00
Sobota: nieczynne

.

Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śl. 1, Gierałtowice
.

Apteka „Medico" Musioł
ul. Swobody 1, 44-177 Paniówki
.

Apteka Św. Anny
ul. Polna 29b, 44-178 Przyszowice
.

Apteka „Nasza"
ul. Parkowa 2b, Przyszowice
.

Ośrodek Zdrowia w Chudowie
ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów

Dokończenie
/Referat Ochrony Środowiska UG/

W godzinach
pracy ośrodka
Poniedz. - Piątek
8.30 - 17.00
Sob.: 9.00 - 12.00
Poniedz. - Piątek
8.00 - 18.00
Sob.: 9.00 - 12.00
Poniedz. - Piątek
8.00 - 18.00
Sob.: 8.00 - 13.00

W godzinach
pracy ośrodka

Instytucje publiczne
.

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice
.

Pałac w Przyszowicach
ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice
.

Placówki oświatowe
.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
ul. Powstańców Śl. 41, 44-186 Gierałtowice
.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach,
ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice
.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach
ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki
.

Szkoła Podstawowa w Chudowie
ul. Szkolna 52, 44-177 Chudów
.

Placówki handlowe
.

PPHU „CHELMAR" M. Wiaterek, R. Wiaterek
ul. Ks. Roboty 58, 44-186 Gierałtowice
.

Sklep Przemysłowy Foks Michał
ul. Zwycięstwa 102, 44-177 Paniówki
.

FOKSI Foks Michał
ul. Zabrska 35, 44-177 Paniówki
.

Sklep spożywczy Herdzin Waldemar
ul. Zabrska 29A, 44-177 Paniówki

Terminy płatności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Za I kwartał roku - do 31 marca
Za II kwartał roku - do 30 czerwca
Za III kwartał roku - do 30 września
Za IV kwartał roku - do 15 grudnia

SEGREGUJMY ODPADY - TO NAM SIĘ
WSZYSTKIM OPŁACA!

Klasa z Planety Energii

informator

Anna Winiarska i jej uczniowie z kl. II A Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach zdobyli
jedną z 10 głównych nagród w III edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego
„Planeta Energii”. Dzięki temu będą mogli dokonać otwarcia mobilnego centrum edukacyjnego „Planeta Energii”, które za ich sprawą przyjedzie tej wiosny do Katowic.
Jak podają organizatorzy (Grupa
ENERGA), w konkursie wzięło udział
prawie 300 nauczycieli i niemal 4,2 tys.
uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w całej Polsce.
„Taniec ładunków elektrycznych”,
happeningi dotyczące oszczędzania
prądu, spotkania z elektrykami, władzami miejscowości, warsztaty ekologiczne, to tylko niektóre działania zrealizowane w ramach konkursowych
zadań. Wszystko po to, aby w atrakcyjny sposób przekazać maluchom
podstawową wiedzę na temat elektryczności, bezpieczeństwa w kontakcie z prądem i zaszczepić proekologiczne postawy związane z oszczędzaniem energii elektrycznej.
Nowatorskiemu podejściu do tematu
przyklasnęli minister edukacji narodowej oraz rzecznik praw dziecka,
którzy objęli patronat honorowy nad
konkursem. Jego ambasadorem został
dr Tomasz Rożek - znany dziennikarz
i autor książek popularnonaukowych.
Planeta Energii w Gierałtowicach
- W ramach działań konkursowych
zrealizowałam z klasą II A cykl 6 lekcji
w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez organizatora. - mówi
Anna Winiarska ze SP w Gierałtowicach - Dzieci wykazały się olbrzymią
pomysłowością i fantazją, więc siłą
rzeczy program konkursowy znacznie
się rozszerzył. Klasa nakręciła m.in.
film o udzielaniu pierwszej pomocy
osobom porażonym prądem. Dzięki
temu uczniowie wiedzą już jak zachować się w takiej sytuacji - fachową
pomocą w ćwiczeniach służyła nam
Barbara Sztejnbis. Ważnym aspektem
naszych działań było również kształ-

Anna Winiarska z klasą II A

cenie postaw proekologicznych związanych z oszczędnością prądu. Służyła
temu m.in. „Karta oszczędności mojej
rodziny”, w której wraz z rodzicami
notowali wszelkie oszczędności energii
poczynione w domach. Klasa opracowała również odznaki „BRAWO!
Oszczędzasz prąd!”, zrealizowała
przedstawienie dla klas trzecich
pt. „W krainie prądu elektrycznego”,
a nawet edukowała w tym zakresie
przedszkolaków. Interesujące były także
gry planszowe dotyczące energii, które
wymyślili moi uczniowie. Myślę, że
dzięki konkursowi dzieci dużo się nauczyły - podsumowuje pani Anna i dodaje: - Przed przystąpieniem do konkursu zainteresowała mnie wizyta
w samym Miasteczku Energii. Pomyślałam, że byłaby ona dla dzieci fantastyczną atrakcją i jednocześnie
ciekawym i niestandardowym spotkaniem z nauką.

Foto: J.M.

Chcesz?! Masz!
Konkursowe jury oceniło inicjatywę
klasy II A i pani Anny Winiarskiej jako
jedną z najciekawszych i uhonorowało
nagrodą główną - przyjazdem mobilnego centrum edukacyjnego „Planeta
Energii” do miejscowości, z której pochodzi zwycięska klasa, lub do najbliższego większego miasta. Uzgodniono, że centrum przyjedzie do
Katowic. Klasa II A oficjalnie otworzy
jego działalność, a później gości czekać
będą liczne atrakcje, które przeniosą
zarówno dzieci, jak i dorosłych w tajemniczy i fascynujący świat energii elektrycznej. - Udział w wyścigach na rowerach treningowych wytwarzających
prąd elektryczny, projekcja filmu 3D,
konkursy z nagrodami, a także pokazy
i eksperymenty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, to tylko niektóre z nich
- zapewniają organizatorzy.
/J.M./

XI Turniej Tysiąca o Puchar LKS Gwiazda Chudów
W sobotę 9 marca 2013r. zakończył
się XI Turniej Tysiąca o Puchar LKS
Gwiazda Chudów. Tegorocznym zwycięzcą został Artur Czogalla zdobywając 92 pkt. i tym samym obronił tytuł
sprzed roku. Mistrz odjechał na rowerze, który był główną nagrodą turnieju.
Drugie miejsce zajął Zbigniew Boroń
zdobywając 84 pkt. Trzecie miejsce po
fantastycznym pościgu zdobył Piotr
Nocoń 79 pkt. W ostatniej grze awansował na podium z 10 miejsca co było
historycznym wyczynem. Minimalnie
za nim z dorobkiem 78,5 pkt. na 4
miejscu uplasował się Michał Kopel.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Związek Zawodowy Górników w
Polsce KWK „Sośnica-Makoszowy”
Ruch Makoszowy oraz Gminny Ośro.
dek Kultury w Gierałtowicach.
Uroczystego wręczenia nagród dokonali wójt gminy Gierałtowice - Joachim
Bargiel, przewodniczący ZZG w Polsce
KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch

Makoszowy - Robert Misiek oraz członek Zarządu LKS Gwiazdy Chudów Kazimierz Omozik. Organizatorzy dziękują sponsorom za ufundowanie nagród, uczestnikom za udział w turnieju,

jednocześnie zapraszając wszystkich
zainteresowanych na kolejny XII
turniej, który rozpocznie się w październiku br.
/S.P./
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Bokserzy Gardy zdobyli 8 medali!
Pięknie walczyła młodzież Gardy na Mistrzostwach Śląska Kadetów i Juniorów w Boksie.
Zdobyli 8 medali indywidualnych i III miejsce
w klasyfikacji drużynowej. - Przed wyjazdem do
Gliwic nawet nam się nie śniło, że możemy osiągnąć
tak wielki sukces - na gorąco skomentował wynik
trener Adam Spiecha.
Mistrzostwa odbyły się w dniach 15-17 marca
w hali GUKS Carbo w Gliwicach - obiekcie wiekowym, mało komfortowym, ale za to z duszą.
Do walki o medale przystąpiło 101 zawodników z dwudziestu śląskich klubów. Gardę reprezentowało 11 bokserów. Sześciu z nich dotarło aż
do finałów, ale tylko Mateusz Rumin w wadze
superciężkiej (+91 kg) sięgnął po złoto!
- Mateusz boksował mądrze, konsekwentnie
i przede wszystkim skutecznie - pochwalił podopiecznego trener Spiecha. Droga po złoto nie
była łatwa. W półfinale Rumin wygrał 2-1
z Marcinem Skrzypkiem - brązowym medalistą
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W finale
spotkał się z Szymonem Kantorowiczem
z MOSiR Mysłowice, również brązowym meda-

listą Olimpiady Młodzieży (z roku 2011)
i podobnie jak w półfinale wygrał 2-1!
Tytuł Mistrza Śląska
daje mu prawo startu
w Mistrzostwach Polski
Juniorów, które w tym
roku odbędą się w GruMateusz Rumin (czerwony strój) w walce z Marcinem Skrzypkiem
dziądzu.
Srebrne medale Mistrzostw Śląska zdobyło aż Chyła w wadze piórkowej i Kamil Ponicki
5 zawodników Gardy: Piotr Kaczkowski w wa- w lekkopółśredniej.
dze papierowej, Łukasz Duda w lekkośredniej, Warto podkreślić, że mistrzostwa miały bardzo
Bartłomiej Telinga w średniej, Kamil Dere- silną obsadę. Wielu zawodników Gardy miało
ziński w półśredniej, Dawid Wolinowski w pół- okazję walczyć z utytułowanymi bokserami,
ciężkiej. Brązowe medale zdobyli: Łukasz m.in. mistrzami i wicemistrzami Polski.
/J.M./

ZSP w Gierałtowicach
laureaci ze swoimi nauczycielami
Od lewej:Barbara Rapcia - nauczycielka biologii, Emilia Mandalka, Marcin Matera,
Aleksandra Słaboń - nauczycielka biologii, Jakub Wiaterek, Alina Rajca - wicedyrektor ZSP i nauczycielka fizyki, Gabriela Buchczyk - nauczycielka matematyki.

Kuratorium Oświaty podsumowało wyniki tegorocznej
edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Najwyższe wyróżnienie - tytuł Laureata - przyznano czterem
uczniom ze szkół naszej gminy. Dwoje z nich: Emilia
Mandalka z Gimnazjum w Gierałtowicach i Monika Skrobol z Gimnazjum w Przyszowicach zostało potrójnymi
laureatami konkursów!
ZSP w Gierałtowicach
Emilia Mandalka z kl. IIIA Gimnazjum została Laureatką
konkursów z matematyki, biologii i fizyki oraz Finalistką
z geografii i chemii.
Jakub Wiaterek z kl. IIA zdobył tytuły Laureata z matematyki oraz Finalisty z fizyki.
Marcin Matera - uczeń kl. VA Szkoły Podstawowej otrzymał
tytuł Laureata konkursu z matematyki z elementami przyrody.
Gimnazjum w Przyszowicach
Monika Skrobol z kl. IIIA zdobyła w tym roku tytuły
Laureatki z języka angielskiego, biologii i historii oraz Finalistki z fizyki. Tytuły Finalistów z biologii otrzymali: Kamila
Widuch kl.IIA i Robert Nawrat z IIIA.
/J.M./

Gimnazjum w Przyszowicach
Od lewej: Agnieszka Kowol - nauczycielka j. angielskiego, Janina Widuch - nauczycielka historii,
Monika Skrobol, Eryka Dymarz - nauczycielka biologii, Kamila Widuch i Robert Nawrat.

18 marca w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Koszykówce
Dziewcząt. Srebrny medal
wywalczyła w nich drużyna Gimnazjum z Przyszowic. W finale turnieju
nasze dziewczęta uległy
12:18 gimnazjalistkom
z Toszka.
Trenerem i opiekunem
drużyny była Katarzyna
Szolc - nauczycielka
wychowania fizycznego
w ZSP w Przyszowicach.

Skład zespołu: Monika Sobota, Monika Skrobol, Anna Wilczek, Adrianna Krzysteczko, Natalia
Łupińska,Kamila Plaza, Martyna Walus, Maria Kusz, Elżbieta Rusin, Kamila Widuch,
Michalina Wilczek.

