Nr 78

W numerze:
W bieżącym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, gminna kasa pustkami świecić
nie będzie. Gwarantują to stale wzrastające dochody, pochodzące m.in. z podatków od osób
fizycznych, od nieruchomości oraz z majątku
gminy. Zauważalny jest wzrost subwencji,
w tym subwencji oświatowej. Na stałym poziomie utrzymują się opłaty, w tym eksploatacyjna. Na bieżący rok zaplanowano dochody
budżetu w wysokości 41 680 672 zł. Plano-

wane wydatki gminy wyniosą 42 581 140 zł.
Deficyt budżetowy (900 468 zł) w całości pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
Przypominamy, że budżet na rok 2014
uchwalony został jednogłośnie, w trakcie obrad XXXVIII sesji RG Gierałtowice, a jego
główne, szacunkowe składniki, prezentujemy
dzięki informacjom udostępnionym przez
skarbnika gminy, Michała Kafanke.
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11,5 mln zł
Główne (szacunkowe) składniki dochodów
budżetu gminy Gierałtowice w roku 2014.

Główne (szacunkowe) składniki wydatków
z budżetu gminy Gierałtowice w roku 2014.

Planowany dochód: 41 680 672 zł

Planowane wydatki: 42 581 140 zł

22 Finał WOŚP
80-lecie podstawówki s. 8
Katarzyna
Durczyńska
otrzymała
powołanie do
Narodowej Kadry
Juniorów
w Pływaniu

Gierałtowiczanka w kadrze s.7

Uczniowie z Gierałtowic zebrali
ponad 11 000 zł.
Szkolny Klub Wolontariatu Gimnazjum nr 1
w Gierałtowicach już po raz trzeci zaangażował
się działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
12 stycznia br., w dniu Finału, wolontariusze,
zmagając się z przenikliwym wiatrem, kwestowali na terenie sołectw naszej gminy, zbierając
datki na zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów. - Dzięki ofiarności mieszkańców, w tym roku zebraliśmy 11 070,94 zł.

Do zbiórki włączyli się też uczniowie SP w Gierałtowicach oraz świetlica szkolna, przekazując
na WOŚP 381,85 zł. - informuje Aleksandra
Bargiel-Firlt - opiekunka wolontariuszy i jednocześnie szefowa gimnazjalnego sztabu
Dokończenie na s. 6
Orkiestry.

Konkurs
Fotograficzny
Koło Związku Górnośląskiego i GOK
w Gierałtowicach ogłaszają Ogólnogminny
Konkurs Fotograficzny.
Temat IV już edycji konkursu (2014) brzmi:
„Co warto pokazać odwiedzającym Gierałtowice i okolicę”.
Do terminu nadsyłania prac jest sporo czasu
(20 października br.), warto więc wykorzystać
go na odkrywanie z obiektywem uroków naszej gminy. Szczegóły dotyczące konkursu
publikujemy poniżej.
Organizatorzy: Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach i Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach.
Celem konkursu jest promocja Gminy Gierałtowice. Wskażmy najciekawsze miejsca
w naszej Gminie - miejsca związane z historią,
tradycją, kulturą, wypoczynkiem, rekreacją
lub sportem.
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy
Gierałtowice.
2. W konkursie wezmą udział fotografie
kolorowe lub czarno-białe formatu nie
mniejszego jak 15x21 cm i nie większego jak
21x30cm.
3. Każde zdjęcie powinno zawierać opis:
miejsce obiektu, imię i nazwisko autora, wiek,
adres zamieszkania i telefon kontaktowy.
4. Prace konkursowe należy nadsyłać
do 20 października 2014 roku na adres:
- prezesa Koła Związku Górnośląskiego
Janina Rożek 44-186 Gierałtowice
ul. K. Miarki 85
- Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul W. Korfantego
7a, z dopiskiem: „Ogólnogminny Konkurs
Fotograficzny”.
5. Każdy z autorów może nadesłać nie więcej
niż 5 prac.
6. Oceny zdjęć dokona jury powołane prze
organizatorów.
7. Na ocenę będzie wpływała jakość zdjęcia
i wybór interesującego obiektu.
8. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni
o werdykcie jury.
9. Najlepsze prace będą nagrodzone.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpi w listopadzie br. Przewidywana jest
wystawa pokonkursowa.
Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu i zgodę na ewentualne wykorzystanie
zdjęć dla innych form działalności organizatorów.
/Organizatorzy/

Zareklamuj swoją firmę
w „WIEŚCIACH”
Koszt podstawowego modułu
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
to tylko 58 zł + VAT

Przybywa mieszkańców
Gmina Gierałtowice liczy obecnie 11 216 mieszkańców - to o 170
osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Jak wynika z danych opublikowanych przez
Urząd Stanu Cywilnego, rok 2013 przyniósł
wzrost populacji we wszystkich sołectwach.
Najwięcej mieszkańców przybyło w Paniówkach (116 osób), w Gierałtowicach (31), Chudowie (22), w Przyszowicach (1).
Stała tendencja wzrostu liczby ludności gminy
utrzymuje się od roku 2007 i wynika głównie ze
wzmożonego osadnictwa na naszych terenach
oraz przyrostu naturalnego, który w minionym

roku był dodatni (+22) - 137 narodzin, 115 zgonów.
Więcej szczegółów w tabelach opracowanych
przez miejscowy USC.
Rok 2013 - urodzenia w poszczególnych
sołectwach
Sołectwo
Chudów

Ilość kobiet i mężczyzn zamieszkujących
sołectwa gminy Gierałtowice (31.12. 2013 r.)

Gierałtowice

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Przyszowice

Gmina
Gierałtowice

5804

5412

11216

Paniówki
Suma

Chłopcy

Dziewczęta Suma

11
24
18
19
72

5
23
25
12
65

16
47
43
31
137

Dane demograficzne gminy Gierałtowice z 31 grudnia 2013 r.
Mieszkańcy gminy Gierałtowice zameldowani
na pobyt stały, z podziałem sołectwa
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice

1346
1366
1390
1404
1439
1493
1515

3743
3761
3777
3791
3796
3835
3866

2305
2319
2336
2356
2406
2454
2570

3205
3231
3214
3231
3251
3264
3265

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

Gmina

Rok

10 599
10 677
10 717
10 782
10 892
11 046
11 216

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Urodzenia Małżeństwa

114
114
104
122
126
143
137

64
73
63
67
57
74
62

Zgony

107
131
129
137
125
113
115

Przyrost
naturalny

7
-17
-25
-15
+1
+30
+22

Seminarium energetyczne
dla rolników i samorządów
10 stycznia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Gierałtowicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Klaster 3x20,
pn.: „Energetyka prosumencka i OZE na terenach wiejskich”.
Uczestniczyli w nim m.in przedstawiciele
samorządów oraz rolnicy, jako potencjalni producenci energii ekologicznej. Prosument - to
określenie używane do producentów i jednocześnie konsumentów energii z małych odnawialnych źródeł energii (OZE).
Zainteresowani mogli dowiedzieć się jak
działa kontenerowa mikrobiogazownia rolnicza
i jakie korzyści wiążą się z jej użytkowaniem wykład dr Ludwika Latochy.
Wiele szczegółowych informacji na temat
uprawy i wykorzystania roślin energetycznych
przekazały dr Agnieszka Kompała-Bąba oraz
dr Agnieszka Błońska - pracownice naukowe
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Temat farm wiatrowych przybliżyli: Anna
Grochowska i Sebastian Kwapuliński z Fundacji Bezpieczna Energia.
Z potencjałem energetyki prosumenckiej oraz
odnawialnych źródeł energii (OZE) w gminie

Gierałtowice, zapoznał zebranych wójt gminy,
dr inż. Joachim Bargiel, który jest propagatorem
OZE z wykorzystaniem lokalnych zasobów.
W części seminarium przeznaczonej na dyskusje, dr Agnieszka Kompała-Bąba przyznała,
że obecnie istnieje rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami społecznymi zwróconymi na produkcję energii ekologicznej OZE, a polityką państwa w tym zakresie. Zwróciła uwagę, że rząd
w 2009 r. wycofał się m.in. ze wsparcia upraw
na cele energetyczne (45 Euro/ha) oraz z dofinansowania do zakładania plantacji roślin
energetycznych. Utrzymane zostało dofinansowanie m.in. do małych biogazowni oraz źródeł
fotowoltaicznych.
/J.M./

Na łamach naszego pisma można również
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami,
gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl
Druk: CUD-DRUK
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Przypominamy wszystkim osobom fizycznym, które są płatnikami podatków
lokalnych w gminie Gierałtowice o terminach płatności podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w roku 2014: I rata - 17 marca, II rata - 15 maja, III rata - 15
września, IV rata - 17 listopada br.
Wpłat podatków można dokonywać:
1. U sołtysów do dnia terminu płatności.
2. W kasie Urzędu Gminy Gierałtowice, czynnej:
poniedziałek od 70030 do 133000
wtorek, środa od 11 00 do 1430
czwartek
od 11 do 16
piątek
NIECZYNNE
Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane
wpłaty.
3. Podatek można również wpłacać na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice, wskazany
indywidualnie na każdej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania na nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2014 roku.
Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:
Gmina Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy
wpłata, na przykład:
„kod płatnika: 1234, nr obiektu : NF/11, I rata”,
gdzie oznaczenia „kod płatnika” i „nr obiektu”
można znaleźć na decyzji podatkowej.
W przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2014 rok zostanie ustalona na podstawie
złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych.
Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną
doręczone podatnikom przez pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice, bądź za pośrednictwem
operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji
podatkowych rozpocznie się w połowie lutego br.
Uprasza się o umożliwienie doręczenia decyzji. Doręczenie decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.
Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy
o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku
obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na
wysokość podatku od nieruchomości, rolnego
lub leśnego.
Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w doręczonej decyzji podstawy opodatkowania lub zastosowane
stawki podatkowe są nieadekwatne do stanu faktycznego, bądź nastąpiła zmiana podatnika, powinien niezwłocznie poinformować o tym Referat

Podatków i Opłat Lokalnych UG Gierałtowice.

Podatek od środków transportowych
Ponadto przypominamy o obowiązku złożenia
do 17 lutego 2014 roku deklaracji na podatek od
środków transportowych oraz wpłaceniu obliczonej w deklaracji I raty podatku na indywidualnie ustalony dla każdego podatnika rachunek
bankowy. II rata podatku od środków transportowych płatna jest również bez wezwania, do
15 września 2014 roku.
Podatkiem od środków transportowych
objęte są:
- Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony.
- Ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
- Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z pojazdem silnikowym, od 7 ton.
- Autobusy.
Opodatkowaniu nie podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Treść uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym stawek podatkowych, dostępna
jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice:
www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI
I OPŁATY LOKALNE.
Wszelkich informacji w sprawach podatków
i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu
Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104, w godzinach 7.00-15.00
od poniedziałku do piątku, w czwartki do 17.00.
Informacje można również uzyskać pod numerami
telefonów:
32- 30 11 322 - Kierownik Referatu;
32- 30 11 308 - Wymiar podatków - sołectwa:
Gierałtowice, Paniówki, środki transportowe
32- 30 11 323 - Wymiar podatków - sołectwa:
Przyszowice, Chudów
32 - 30 11 324 - Księgowość podatków
i księgowość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;;
32- 30 11 327 - Kasa.
/Ref. Podatków i Opłat UG/

Stawki podatków lokalnych obowiązujące w gminie Gierałtowice w 2014 r.
Budynki mieszkalne lub ich części
Piwnice w budynkach mieszkalnych
Garaże w budynkach mieszkalnych
Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych
Garaże wolnostojące
Garaże w budynkach gospodarczych
Budynki gospodarcze
Budynki pozostałe
Budynki związane z działalnością gospodarczą, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń
Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Budowle
Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków
Grunty pozostałe
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Grunty pod jeziorami
Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego
Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego
Lasy
Lasy ochronne oraz wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

0,74 zł/m2
0,74 zł/m2
0,74 zł/m2
0,74 zł/m2
7,53 zł/m2
7,53 zł/m2
7,53 zł/m2
7,53 zł/m2
22,16 zł/m2
4,68 zł/m2
10,75 zł/m2
2% wartości
0,01% wartości
0,44 zł/m2
0,89 zł/m2
4,56zł/ha
173,20zł/ha
346,40 zł/ha
37,6310 zł/ha
18,8155 zł/ha

Gierałtowickie
Centrum Rozwoju
zamiast Gminnego Centrum Informacji
Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice, od 23 grudnia 2013 r., dotychczas
działające Gminne Centrum Informacji uległo przekształceniu w Gierałtowickie Centrum Rozwoju (GCR). Siedziba i telefon
pozostają te same, ale w najbliższym czasie
zmianie ulegnie strona internetowa.
Gierałtowickie Centrum Rozwoju nadal
będzie wspomagać osoby bezrobotne oraz
poszukujące pracy i w tym obszarze wprowadzać i realizować różnorodne formy pomocy. Profil działalności GCR ulega jednak
znacznemu rozszerzeniu.
U progu nowej perspektywy finansowej
w Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
Gierałtowickie Centrum Rozwoju podejmować
będzie działania mające na celu pozyskanie
środków finansowych na rozwój kapitału społecznego mieszkańców gminy Gierałtowice,
zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnymi, a także dla przedsiębiorców.
Wizją wójta oraz Rady Gminy jest, aby
dotychczasowe ich inicjatywy proprzedsiębiorcze w dalszym ciągu były rozszerzane i aby
poprzez Gierałtowickie Centrum Rozwoju rozwijać tzw. strefy przemysłowe, w tym działający w gminie Synergy Park.
Przedsiębiorcom udostępniane będzie szerokie spektrum informacji o aktualnych
programach, strategiach i kierunkach rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce i w Unii
Europejskiej, a także o różnorodnych formach
wsparcia instytucji zewnętrznych w tym
zakresie. Gierałtowickie Centrum Rozwoju
podejmować będzie wiele inicjatyw służących
akumulacji przez podmioty gospodarcze
istotnej wiedzy wzmacniającej potencjał
przedsiębiorców. Na szczególną pomoc mogą
liczyć nowo powstające firmy dla których
warunkiem koniecznym „być albo nie być”
na rynku, jest pozyskanie kapitału na
działalność firmy.
/Źródło: D.K. GCR/

Gierałtowickie Centrum Rozwoju
Ul. Powstańców Śląskich 1
44-186 Gierałtowice
Tel. 32 - 44 19 450, fax. 32 - 30 11 540
e mail: gcr@gieraltowice.pl
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Wyróżnieni za działalność

Ferie w GOKu

na rzecz lokalnej społeczności

Dużą frekwencją cieszyły się ferie zimowe
w GOK-u. - Do świetlicy w Gierałtowicach
przychodziło codziennie około 25 dzieci. Podobnie było w innych sołectwach. - informuje
Agnieszka Czapelka z Gminnego Ośrodka
Kultury - Brak śniegu i ujemne temperatury
spowodowały, że w naszej ofercie na zimową
kanikułę przeważały zajęcia świetlicowe,
m.in.: konkursy, gry, zajęcia plastyczne i taneczne.
W pierwszy czwartek ferii dzieci ze wszystkich
świetlic były w Multikinie na filmie w wersji
3D. W kolejny czwartek czekała nas prawdziwa uczta kulturalna - wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego na spektakl
baletowy „Dziadek do orzechów” z muzyką
Piotra Czajkowskiego. Był to nasz bajkowy
akcent na zakończenie ferii.
/J.M./

Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu
„Wieści”, w trakcie obrad XXXVIII sesji RG,
wyróżniono grupę osób oraz organizacje, za
działalność na rzecz lokalnej społeczności,
wręczając im okolicznościowe podziękowania
od samorządu gminy Gierałtowice. Przypomnijmy, że otrzymali je: Alfred Kubicki,
Henryk Mandrysz, Urszula Mazurek, Jan
Smieszek, oraz Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach i Forum Młodzieży
Samorządowej.
Sylwetki pierwszej trójki z wyróżnionych
prezentujemy poniżej. Kolejnych przedstawimy w następnym numerze naszego pisma.
W trakcie tej samej sesji, prezes Śląskiej Izby
Rolniczej, Roman Włodarz, wręczył sołtys
Małgorzacie Domin z Paniówek odznakę
honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadaną
na wniosek ŚIR przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Ta sama odznaka przyznana
została sołtysowi Chudowa, Józefowi Posiłkowi, jednak ten odmówił jej przyjęcia, twierdząc, że jego osoba nie ma żadnych zasług dla
rolnictwa.

Sylwetki
wyróżnionych
Henryk Mandrysz

Zajęcia taneczno-ruchowe prowadził Dawid - wolontariusz
z Gimnazjum w Gierałtowicach

Spotkanie z pisarzem

14 stycznia w sali GOK w Gierałtowicach
odbyło się spotkanie z Jackiem Sroką-Ritau autorem powieści „Dzieci Sztyletu”.
Pisarz, w kameralnym gronie, opowiadał
m.in. o kulisach powstania dzieła. Jak wyznał,
pisał z myślą o dobrej rozrywce dla przyszłych
czytelników, ale też i ku przestrodze przed złem,
które wg niego istnieje w pewnej płaszczyźnie
bytu i zagraża nam. Siebie określił jako osobę
głęboko wierzącą i praktykującego katolika.
/J.M./
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Należy do tych osób,
które szczęśliwie połączyły swoją życiową
pasję z wykonywanym
zawodem. Człowiek
orkiestra - to popularne
określenie pasuje do
Henryka Mandrysza jak
ulał. Znany jest powszechnie jako dyrygent, ale nie tylko taki
sposób uprawiania muzyki jest mu bliski - gra
również na klarnecie,
akordeonie, saksofonie i fortepianie.
Od 55 lat związany jest z Orkiestrą Dętą
kopalni Makoszowy i jest jej dyrygentem.
Od roku 1979 kieruje Chórem Słowik z Przyszowic, który pod jego batutą wielokrotnie zdobywał wyróżnienia i nagrody na konkursach
śpiewaczych.
Henryk Mandrysz znakomicie przysłużył
się do rozwoju ruchu śpiewaczego w gminie
Gierałtowice i regionie. Jest laureatem wielu
nagród, m.in. zdobył ze swoją orkiestrą górniczą I miejsce na przeglądzie orkiestr w Niemczech. Otrzymał również Nagrodę Prezydenta
Zabrza za zasługi dla miasta w dziedzinie
kultury. W 2010 roku Związek Górnośląski
uhonorował go Nagrodą Wojciecha Korfantego
za wybitne zasługi dla regionu. Jest również
laureatem nagrody Bene Meritus, którą w 2013
roku otrzymał wraz ze swoim chórem za zasługi
dla powiatu gliwickiego.

Alfred Kubicki
W powszechnej opinii Alfred Kubicki jest
twarzą środowiska strażaków ochotników,
strażakiem w pełnym
słowa tego znaczeniu.
Z gierałtowicką jednostką OSP związany
jest od roku 1968 do
dzisiaj. Mimo sędziwego wieku nadal
czynnie pracuje społecznie, m.in. jako wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
w Gliwicach i prezes Zarządu Gminnego OSP
w Gierałtowicach, dając innym przykład bezinteresownej służby publicznej. Za zasługi dla
pożarnictwa odznaczony został m.in. Złotym
Znakiem Związku OSP RP - najwyższym odznaczeniem przyznawanym strażakom ochotnikom.
Przez całe życie aktywnie działał w wielu
organizacjach: LZS, PCK, Kółko Rolnicze,
LOK, OSP oraz w klubie sportowym w Gierałtowicach. Był członkiem Zarządu Gminnego
Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych, do
roku 2012 przewodniczącym Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia LZS, przez
12 lat członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej
LZS w Warszawie.
W 2013 r. Rada Powiatu Gliwickiego przyznała mu nagrodę „Bene Meritus„ - z łac. dobrze
zasłużony.

Urszula
Mazurek
Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, to dziedziny życia bardzo bliskie
Urszuli Mazurek z Gierałtowic. Pani Urszula
jest długoletnią członkinią miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich,
z którym od wielu lat
uczestniczy w organizacji festynów, pikników, targów i kiermaszów, zawsze występując
w pięknym stroju ludowym. Zainicjowała cotygodniowe spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, podczas których uczyła
młodzież trudnej sztuki rękodzielniczej. Specjalizuje się w wykonywaniu koronek czółenkowych (frywolitki). Jej prace wielokrotnie
zdobywały nagrody w konkursach, m.in. organizowanych przez Muzeum w Gliwicach na
najpiękniejsze śląskie kroszonki. Oczywiście te
wykonane przez Panią Urszulę pokryte były
pięknymi koronkami. Walory artystyczne prac
Urszuli Mazurek doceniło Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, które na IV Ogólnopolskiej Wystawie Rękodzieła Artystycznego
„Z nici Ariadny”, wyróżniło wykonaną przez
nią frywolitkę pt. „Komplet ślubny”.
/Tekst i foto: J.M./

Z muzyką w nowy rok
Cykl koncertów kolędowych i noworocznych, zorganizowanych we wszystkich
sołectwach, otworzył nowy rok. Zanosi się
na to, że będzie on obfitował w wiele wydarzeń muzycznych w naszej gminie, a to
m.in. za sprawą chóru „Skowronek” z Gierałtowic, który w tym roku będzie obchodził 100-lecie istnienia.

Gierałtowice
12 stycznia w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach wystąpił miejscowy
chór Skowronek, prowadzony przez Beatę Stawowy.
W programie koncertu znalazły się kolędy
wykonane m.in. z towarzyszeniem oboju, na
którym zagrała Karolina Stawowy oraz klarnetu Magda Stawowy. Na organach elektrycznych
akompaniował Mirosław Marcol.
Jak powiedziała dyrygent Skowronka, koncert
ten zainaugurował rok Jubileuszu 100-lecia
Chóru. Na tę okoliczność ks. proboszcz Marek
Sówka pobłogosławił cały zespół.

Paniówki
Okazuje się że w gminie Gierałtowice działa już
piąty chór! - Mowa o Chórze Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego (ZSP) w Paniówkach, który
15 stycznia br. pierwszy raz zaśpiewał poza
szkolnymi murami, dając w miejscowym kościele koncert pt. „Kolędą rozśpiewani, dla Ciebie, Ojcze Święty...”. Występ dedykowany był
patronowi szkół i okazał się wielkim sukcesem.
Publiczność biła brawa powstając z miejsc.
Spontaniczne gratulacje złożył ks. proboszcz
Woliński, wskazując na chórzystów wymownym
gestem, powiedział krótko: ... a nie mówiłem!
Dodać należy, że chórem kieruje Beata
Łakomska - nauczycielka muzyki w ZSP. W jego
szeregach śpiewają wspólnie uczniowie i nauczyciele, również dyrektor Małgorzata Wiśniewska.
Razem około czterdziestu osób.
- Pierwszy raz wystąpiliśmy niedawno, 16 października ubiegłego roku., z okazji uroczystości
nadania imienia Jana Pawła II dla Gimnazjum
w Paniówkach. Występ spodobał się i wiele osób
namawiało nas, abyśmy na tym jednym nie
poprzestali. Stąd nasz debiut poza szkołą. wyjaśniła dyrygent chóru.

Nagroda czeka
Do końca lutego
można składać wnioski
o przyznanie nagrody
„Bene Meritus” dla
osób, instytucji i stowarzyszeń szczególnie
zasłużonych dla powiatu gliwickiego.
Z wnioskiem o przy- Kto zostanie laureatem
znanie nagrody mogą nagrody w roku 2014?
występować: grupa co
najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze
gmin i powiatu.
Nagroda „Bene Meritus” (z łac. dobrze zasłużony) przyznawana jest w dwóch kategoriach indywidualnej i zbiorowej. Ustanowiła ją Rada
Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności
społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej
mającej wpływ na podniesienie poziomu życia
mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług
na rzecz powiatu gliwickiego.
Wnioski ze zgłoszeniami kandydatów do
nagrody przyjmowane są w Biurze Podawczym
Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są
na stronie internetowej: www.powiatgliwicki.pl
w zakładce: NAGRODA BENE MERITUS.
Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

Mirosław Hajduk
Chór ZSP w Paniówkach

Foto: J.M.
Orkiestra Dęta przy OSP w Przyszowicach pod dyrekcją Mirosława Hajduka - Koncert Świąteczno-Noworoczny

Przyszowice

Chudów

4 stycznia br. w ZSP w Przyszowicach odbył
się Koncert Świąteczno-Noworoczny, zorganizowany przez szkołę i Orkiestrę Dętą przy OSP
w Przyszowicach.
Publiczność dopisała, wypełniając szkolną
salę sportową. W pierwszej części widzowie
mogli oklaskiwać Jasełka wystawione przez
uczniów pod kierunkiem Bronisławy Ogonek.
Uwagę zwracały oryginalne scenki, skłaniające
widza do zastanowienia się nad prawdziwymi
wartościami w naszym życiu.
Część druga koncertu należała do Mirosława
Hajduka i jego orkiestry, którzy bawili salę znakomicie wykonywanymi przebojami muzyki
światowej. Gromkie brawa zagrzmiały m.in. po:
„White Christmas” Irvinga Berlina, „Boney M
Superhits”, czy brawurowo wykonanym „Marszu Radetzkiego”, który orkiestra zagrała
również na bis.
Obydwie części spotkania poprowadził
Wojciech Miczka.

5 stycznia w kościele NMP Królowej Aniołów
w Chudowie odbył się najstarszy w naszej gminie
koncert kolęd. W jego XXII edycji wystąpiły
chóry z wszystkich sołectw oraz stali bywalcy
koncertu - Zespół Czwartkowy z Chudowa i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chudowie pod dyrekcją Krystyny Dymarz.
Tradycyjnie wszystkie zespoły zaprezentowały
się w minikoncertach, wykonując po kilka kolęd.
Wszystkim występom towarzyszyły gorące
brawa. Dopowiedzieć należy, że chórem Bel
Canto z Chudowa dyrygowała Barbara Jałowiecka-Cempura, Skowronkiem z Gierałtowic Beata Stawowy, Cecylią z Paniówek - Andronika
Krawiec i Słowikiem z Przyszowic - Henryk
Mandrysz.
Olbrzymie wrażenie zrobiła kolęda „Bóg się
rodzi”, zaśpiewana na zakończenie głosami
wszystkich chórów.
Tekst i foto: J.M.

Połączone chóry na XXII Koncercie Kolęd w Chudowie

Zespół Czwartkowy na XXII Koncercie Kolęd w Chudowie
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Medal dla wicewójta
Janusza Korusa
17 stycznia w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach odbyła się narada szkolenioworozliczeniowa dotycząca kwalifikacji wojskowej w 2014 r. W trakcie jej obrad wręczone
zostały Medale za Zasługi dla Obronności
Kraju. W gronie wyróżnionych znalazł się
wicewójt gminy Gierałtowice Janusz Korus,
który otrzymał medal brązowy. W imieniu
MON odznaczenia wręczał starosta gliwicki
Michał Nieszporek.
Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

Straż w rysunku
„Strażak przyszłości” był tematem Powiatowego Konkursu Plastycznego, który został
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Gliwicach. 15 stycznia w sali sesyjnej urzędu odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom.
Na konkurs nadesłano ok. 300 prac, które
przedstawiały różne wyobrażenia dzieci i młodzieży na temat tego, jak będzie wyglądał
strażak w przyszłości. W grupie przedszkolnej
I miejsce zajęła Alicja Klencz (ZSP w Rudzińcu), II - Emilia Kowol (SP w Chudowie),
III- Julia Malik (SP w Chudowie).
Cenne nagrody wręczyli laureatom: Sławomir Adamczyk z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Andrzej Frejno - prezes Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w Gliwicach
oraz bryg. Marian Matejczyk - zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach.

Zrealizowali kolejny projekt
Rodziny niepełnosprawnych dziękują!
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną zrealizowało kolejny projekt służący rehabilitacji
dorosłych mieszkańców naszej gminy, zmagających się z niepełnosprawnością intelektualną. Tym razem były to warsztaty rękodzielniczo-ceramiczne pt.: „My też potrafimy”.
Zajęcia odbywały się w Paniówkach, w świetlicy GOK i trwały od października do końca
grudnia ubiegłego roku. - Realizacja warsztatów była możliwa dzięki wsparciu władz gminy
Gierałtowice - informują organizatorzy.
Do redakcji „Wieści” wpłynął list z podziękowaniami od rodzin niepełnosprawnych,
który w ich imieniu napisała Ewa Dudzińska.
Jego fragment, na prośbę autorów, publikujemy
poniżej.
- My, rodziny osób z niepełnosprawnością
intelektualną, pragniemy podziękować wła-

22 Finał WOŚP

dzom gminy za przychylne i życzliwe wsparcie
merytoryczne i finansowe, bez którego trudno
byłoby nam prowadzić rehabilitację społeczną
osób z niepełnosprawnością intelektualną na
terenie gminy. Dziękujemy zarówno wójtowi
Joachimowi Bargielowi jaki i skarbnikowi
gminy, Michałowi Kafanke. Szczególne podziękowania składamy przewodniczącemu Rady
Gminy, Markowi Błaszczykowi, za wsparcie
i zaangażowanie w problematykę osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy również dyrektorowi GOK, Pawłowi Rosickiemu, za bezpłatne użyczenie sali.
Państwa wsparcie jest wartością nie do
przecenienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
potrzeb jest wiele, tym bardziej dziękujemy za
wyróżnienie i poczucie, że w morzu potrzeb
i planów nie pozostajemy bez opieki innych.

- dokończenie ze s. 1

Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

Komunikacja publiczna
- zabierz głos, wypełnij ankietę
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje
o możliwości wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej transportu zbiorowego w powiecie
gliwickim.
Ankieta jest przeprowadzana w celu ustalenia zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców powiatu gliwickiego.
Posłuży ona do określenia zapotrzebowania
oraz sieci powiązań komunikacyjnych w przewozach pasażerskich na lata 2014-2020 z prognozą na lata dalsze. Informacje te są konieczne do opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego.
Druki ankiety dostępne są w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, w Wydziale Komunikacji
i Transportu oraz na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Gliwicach, w zakładce Konsultacje społeczne. Wypełniony
formularz ankiety prosimy odsyłać na adres:
wkt@starostwo.gliwice.pl
/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/
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Warto dopowiedzieć, że udział w Orkiestrze
łączy się z dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Jak informują organizatorzy sztabu
w Gierałtowicach: - Przygotowania do udziału
w 22 Finale trwały od listopada. Pierwszym krokiem było wysłanie wniosku do Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie z prośbą o zgodę na utworzenie sztabu
w Gimnazjum. Następnie wolontariusze zgłaszali chęć kwestowania wypełniając ankiety.
Ich dane oraz zdjęcia, niezbędne do przygotowania identyfikatorów, zostały wprowadzone
do internetowej bazy sztabu. W grudniu otrzymywaliśmy przesyłki od Fundacji zawierające
materiały dla wolontariuszy: arkusze z serduszkami, puszki kwestarskie, banderole do zabezpieczenia puszek, plakaty z logo 22 Finału
i wreszcie identyfikatory.
W dniu Finału wolontariusze dzielnie kwestowali w wyznaczonych wcześniej miejscach.
Wieczorem dostarczyli swoje puszki do sztabu,
by rozliczyć się z zebranej kwoty. Zliczanie prze-

biegało pod okiem powołanej przez sztab
komisji, odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy. Wśród pieniędzy wrzucanych do puszek
znalazły się także datki w obcej walucie - w sumie 4,90 EUR i 76,50 CZK. Każdy wolontariusz otrzymał zaświadczenie potwierdzające
zebraną przez niego sumę. Pieniądze zostały
spakowane do bezpiecznych kopert, otrzymanych wcześniej od Fundacji WOŚP. 10 bezpiecznych kopert z odpowiednią dokumentacją
deklarowanej kwoty dostarczyliśmy do oddziału Banku PKO SA w Knurowie.
Ostatnim etapem pracy sztabu jest przesłanie
do Fundacji WOŚP pełnej dokumentacji zbiórki: rozliczenia sztabu, rozliczenia wolontariuszy oraz protokołu przekazania bezpiecznych kopert do banku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wspomogli akcję swoimi datkami !
/Wolontariusze oraz szef sztabu
Aleksandra Bargiel-Firlit/

Gierałtowiczanka

informator

w Kadrze Narodowej Pływaków
Katarzyna Durczyńska z Gierałtowic otrzymała powołanie Polskiego Związku Pływackiego do
Kadry Narodowej Juniorów w grupie piętnastolatek.
Przepustkę do kadry zapewniły jej
bardzo dobre wyniki uzyskane w ubiegłym roku, m.in. czołowe miejsca
w ogólnopolskich rankingach 15-latek
na czterech dystansach.
Efektem świetnej formy były również: rekord Śląska piętnastolatek na
50 m stylem klasycznym, który Kasia

ustanowiła na długim basenie w Gliwicach oraz 5 złotych medali, zdobytych w trakcie Mistrzostw Śląska
w Pływaniu.
Kasia uczy się i trenuje w Zespole
Szkół Sportowych w Radlinie. Warto
jednak przypomnieć, że jest absolwentką Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach,
w barwach której wielokrotnie,
startowała w Pływackich Mistrzostwach Gminy Gierałtowice, zdobywając Puchar Wójta.
/J.M./

Medalowe żniwa w Poznaniu
11 krążków dla pływaków Jedności Przyszowice
Pływacy z żółtym gryfem na koszulce (herb Jedności Przyszowice)
urządzili sobie w stolicy Wielkopolski
prawdziwe żniwa medalowe.
18-19 stycznia, na Międzynarodowych Zawodach Pływacki Dzieci
i Młodzieży o Puchar Sheraton Poznań
Hotel, stawali na podium 11 razy.
Najlepszym żniwiarzem okazała się
Magda Swaczyna, która wykosiła
konkurencję na wszystkich dystansach
stylu dowolnego, zdobywając 4 złote
medale. Przy okazji nasza jedenastolatka poprawiła rekordy życiowe na
50 i 400 m st. dowolnym.
3 medale (dwa srebrne i brązowy)
zdobyła jej koleżanka klubowa
i rówieśniczka Sandra Kocur. Warto
podkreślić, że te dwie zawodniczki
zdominowały wyścigi jedenastolatek
w stylu dowolnym, zajmując dwa najwyższe miejsca na podium na dystansach 200 i 400 m, a konkurencja była

duża, bowiem w zawodach wystartowało 639 pływaków z 82 klubów!
Medalowy plon Jedności powiększyli chłopcy, dokładając do niego
4 krążki. Dwa z nich (srebrny i brązowy) wywalczył Dariusz Bartnik,
natomiast Mateusz Hudzikowski
i Bartosz Prokop zdobyli medale
brązowe. O podium otarł się Rafał
Wyrobek, najstarszy z grupy naszych
zawodników, który w wyścigu czternastolatków na 200 m grzbietem zajął
czwarte miejsce. Czyniący stałe postępy Rafał, poprawił w Poznaniu aż
siedem rekordów życiowych, które są
jednocześnie rekordami klubu.
Bardzo zadowolona z występu
swoich podopiecznych była trener
Alicja Stachura. Podkreśliła, że
w Poznaniu wszyscy zawodnicy Jedności prezentowali wysoki poziom
sportowy.
/J.M./

Pięciu bokserów Gardy
w Kadrze Śląska Młodzików
11 stycznia br. w siedzibie Śląskiego Związku Bokserskiego odbyło się
spotkanie trenerów klubowych, w trakcie którego ustalono siedemnastoosobową Kadrę Śląska Młodzików.
W jej składzie znalazło się pięciu zawodników Gardy Gierałtowice: Dawid Nowok, Remigiusz Skoczyński,
Krzysztof Żeno oraz trenujący na co
dzień w Spartanie Knurów, a występujący w barwach Gardy Gierałtowice Jakub Mleczko i Adrian Materna. W planach szkoleniowych kadry przewidziano obóz treningowy

Magda i Sandra
na poznańskim podium

Wyniki - w nawiasach miejsca zajęte przez
zawodników
Swaczyna Magdalena: 50 m dow. 0:33.51 (1),
100 m dow. 1:14.72 (1); 200 m dow. 2:39.63(1);
400 m dow. 5:40.53 (1)
Kocur Sandra: 100 dow. 1:16.11 (3); 200 m
dow. 2:41.71 (2); 400 m dow. 5:49.17 (2)
Bartnik Dariusz: 400 m dow. 5:57.37 (3);
50 m grzb. 0:39.30 (4), 100 m grzb. 1:25.08 (4);
200 m grzb. 3:05.03 (2)
Hudzikowski Mateusz: 200 m grzb. 3:07.98 (3)
200 m klas. 3:31.04 (4)
Prokop Bartosz: 400 m dow. 5:23.29 (3);
400 m zm 6:30.20 (5)
Wyrobek Rafał: 200 m grzb. 2:41.16 (4);
400 m dow. 5:07.93 (5).

w Ośrodku Sportowo - Rehabilitacyjno - Szkoleniowym Palace w Zakopanem (od 27 stycznia do 3 lutego),
gdzie młodzi adepci pięściarstwa
będą trenowali cztery razy dziennie,
pod kątem treningu kondycyjnego,
siłowego i wytrzymałościowego.

Porozumienie
pomiędzy klubami
Informujemy wszystkich członków
oraz sympatyków naszego klubu, iż
w dniu 2 stycznia 2014 roku zostało

podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gardą Gierałtowice
a Spartanem Knurów. Porozumienie
jest konsekwencją rozwijającej się już
od dłuższego czasu współpracy pomiędzy obydwoma klubami.
/GARDA Gierałtowice/
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Osiemdziesięciolatka w kwiecie wieku
Jubileusz podstawówki z Gierałtowic
Radość i wzruszenie - te piękne emocje towarzyszyły niemal wszystkim uczestnikom
uroczystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach.
Na okazałe urodziny szkoły licznie stawili
się nauczyciele, również emerytowani, ucznio.
wie oraz absolwenci wielu roczników.
Uroczystość odbyła się 17 stycznia w godzinach popołudniowych, a rozpoczęto ją w gierałtowickim kościele, gdzie ks. proboszcz Marek Sówka, w asyście księży: Jana Mrukowskiego i Grzegorza Gwoździa, odprawił mszę
św. w intencji szkoły.
Druga część miała miejsce w szkolnych
murach. Głównym jej punktem było wystąpienie dyrektor ZSP w Gierałtowicach Urszuli
Cieślik, która przypomniała historię miejscowej szkoły i jej osiągnięcia, nie omieszkała
również podziękować wielu osobom prywatnym i instytucjom za pomoc w organizacji
jubileuszu. Z kolei sama, pełniąc rolę
gospodarza, odbierała gratulacje i serdeczne
życzenia adresowane do całego grona pedagogicznego. Wśród winszujących nie zabrakło
wójta gminy Joachima Bargiela, który także
jest absolwentem szacownej podstawówki.
Jubileuszu gratulowali również przedstawiciele Rady Gminy - przewodniczący Marek
Błaszczyk i wiceprzewodnicząca Agnieszka
Czapelka, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka,
byłe dyrektorki szkoły w Gierałtowicach: Cecylia Kajzer-Klepek i Danuta Konarska, obecni
dyrektorzy gminnych placówek oświatowych:
Małgorzata Wiśniewska z Paniówek, Stefania
Michalska z Chudowa i Aleksander Jendryczko z Przyszowic oraz przedstawiciele wielu
organizacji i osoby prywatne.
Organizatorzy postarali się aby goście w większości absolwenci, znaleźli czas na
chwilę refleksji i wspomnień. Służyła temu
m.in. projekcja zdjęć z archiwów szkolnych.
Nie zabrakło programu artystycznego, na który
złożyły się występy kwintetu instrumentalnego, piosenki i pieśni wykonywane indywidualnie i w zespole oraz recytacje wierszy.
Część muzyczną przygotowały Beata i Karolina Stawowy.
Warto wspomnieć, że z okazji jubileuszu
ukazały się: okolicznościowe wydanie szkolnej gazetki „BudaPress” i album z fotografiami
poświęcony szkole w Gierałtowicach.

Z kart historii szkoły

/J.M./

W latach trzydziestych ubiegłego wieku do
szkoły w Gierałtowicach uczęszczało ponad
400 uczniów. Stara szkoła (budynek w którym
obecnie mieści się Urząd Gminy) okazała się
zbyt ciasna. W roku 1933 ukończono budowę
nowej. Dzięki pomocy władz państwowych
i wysiłkowi mieszkańców wsi, w Gierałtowicach powstał dwupiętrowy budynek szkolny,
wyposażony w pracownie, salę gimnastyczną

Foto: A. Benek

Symboliczne spotkanie trzech pokoleń dyrektorek szkoły w Gierałtowicach - od lewej: Cecylia Kajzer-Klepek - dyrektor szkoły
w latach 1974-1977, Danuta Konarska - 1977-1988 i Urszula Cieślik obecna dyrektor ZSP w Gierałtowicach .

bibliotekę, pokój nauczycielski, kuchnię i jadalnię dla uczniów.
W roku 1933 kierownikiem szkoły został
Wilhelm Mazurek. Szkoła zyskała uznanie
wśród społeczeństwa, a jej absolwenci mogli
kontynuować naukę w szkołach średnich i zawodowych w okolicznych miastach.
Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój
szkoły. Początkowo stacjonowali w niej żołnierze armii niemieckiej, a później wznowiono
naukę, ale już w języku niemieckim. W styczniu
1945 roku szkołę zdewastowała armia czerwona, księgozbiór spalono, jednak naukę wznowiono już w lutym. W lipcu tego samego roku
powrócił Wilhelm Mazurek i objął kierownictwo szkoły, w której pracował do roku
1966. Wraz z nim powróciła Maria Szatyńska,
nauczycielka j. polskiego i historii, która
w Gierałtowicach przepracowała blisko 40 lat.

Wilhelm Mazurek

Maria Szatyńska

W roku 1977 szkoła otrzymała status Gminnej
Szkoły Zbiorczej. W 1983 r. nadano jej imię Gustawa Morcinka i otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców, a od 2010 funkcjonuje
w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach.
Źródło: Henryk Polak - „7 wieków Gierałtowic”
Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Janiny Rożek-Cichy

