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Boże Narodzenie 2013
Niechaj tajemnica
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość,
a każda chwila
Świąt Bożego Narodzenia
trwa dla nas jak najdłużej.
Oby nowy rok obdarował nas
pomyślnością i szczęściem!
Najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia
Życzą:
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Błaszczyk

Wójt Gminy
Gierałtowice
Joachim Bargiel

Złote Gody s. 4

Przyszłoroczny budżet uchwalony!
19 grudnia radni rozpatrzyli i jednogłośnie uchwalili budżet gminy
Gierałtowice na rok 2014. Przekroczy on 42 mln zł.

Puchar Wójta w Pływaniu - s. 7
Zdrowych, rodzinnych,
radosnych,
niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w 2014 roku,
wszystkim mieszkańcom
gminy Gierałtowice
życzą:

XXXVIII sesja RG, która odbyła się w Przyszowicach, była również okazją do uhonorowania osób i organizacji szczególnie zasłużonych
dla naszej gminy. Wyróżnienia nadane przez
samorząd gminy Gierałtowice otrzymali: Jan
Smieszek, Alfred Kubicki, Henryk Mandrysz,

Urszula Mazurek oraz Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach i Forum Młodzieży
Samorządowej. Laudacje dla wyróżnionych odczytała wiceprzewodnicząca RG Agnieszka
Czapelka, a gratulacje złożyli wójt Joachim
Bargiel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk.

dyrektor i pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach
Obszerniejszą relację z XXXVIII sesji zamieścimy w styczniowym wydaniu „Wieści”

Komunikaty
W dniu 24.12.2013 r. (Wigilia) KASA
URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE czynna będzie w godzinach od 7.30 do 11.00.
W dniu 31.12.2013 r. (Sylwester) KASA
URZĘDU czynna będzie w godzinach od 7.30
do 10.00.
Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (wtorek 24 grudnia) Starostwo Powiatowe w Gliwicach jest nieczynne.

Pożegnano
Huberta Rokitowskiego
23.10.1939 - 10.11.2013 r.
10 listopada zmarł Hubert Rokitowski długoletni zawodnik, a później działacz
sportowy i Honorowy Prezes LKS Gwiazda
Chudów. Śp. Hubert Rokitowski przyczynił
się m.in. do powstania budynku sportowego na
boisku Gwiazdy, pracując przy budowie ponad
tysiąc godzin w czynie społecznym. Działał
również przez kilkanaście lat w Radzie Gminnej Zrzeszenia LZS.
Zmarłego żegnano 14 listopada br. W trakcie mszy św. odprawionej w kościele
parafialnym w Chudowie, ks. Jan Piwczyk
przedstawił zmarłego jako godny wzór do
naśladowania przez młode pokolenie.
W ostatniej drodze towarzyszyli mu:
rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele
władz gminy Gierałtowice i organizacji
sportowych. Obecni byli m.in.: wójt Joachim
Bargiel, wiceprzewodnicząca RG Agnieszka
Czapelka, przewodniczący RG Z LZS
Gierałtowice Marian Szołtysek, prezes
Podokręgu Zabrze ŚlZPN Jarosław Brys i Jan
Smieszek - członek Zarządu Śl WZ LZS
Katowice.
Warto przypomnieć, że śp. Hubert
Rokitowski za swoją społeczną działalność
sportową otrzymał wiele wyróżnień, m.in.:
dużą Złotą Honorową Odznakę LZS,
honorowe odznaki PZPN oraz Okręgowego
i Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Źródło: Jan Smieszek

Zaproszenie na koncert
do Przyszowic
Orkiestra Dęta przy OSP Przyszowice oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach zapraszają na koncert świąteczno-noworoczny, organizowany 4 stycznia 2014 roku.
Początek o godz. 17 na sali gimnastycznej
ZSP przy ul. Szkolnej 4.
W programie: „Jasełka” przygotowane
przez uczniów, koncert Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mirosława Hajduka oraz wspólne
kolędowanie. Całość poprowadzi Wojciech
Miczka.
Zachęcamy do słuchania i wspólnego kolędowania.
/Info: ZSP w Przyszowicach//

2

XXXVII Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28 listopada br.
Posiedzenie XXXVII sesji RG odbyło się w budynku ZSP w Przyszowicach. Obradami kierował
Marek Błaszczyk - przewodniczący RG Gierałtowice.
Plonem sesji było m.in. rozpatrzenie i podjęcie
dziesięciu uchwał. Dwie z nich dotyczyły ustaleń
istotnych dla portfeli mieszkańców gminy mowa o wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
Uchwalone stawki opublikujemy w styczniowym
wydaniu „Wieści”.
Pozostałe uchwały dotyczyły: A) Programu
współpracy gminy Gierałtowice z organizacjami
pozarządowymi na rok 2014. B) Dodatkowych
rodzajów usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ich
oraz wysokości opłat za te usługi. C) Przyjęcia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gierałtowice
na lata 2013-232”. D) Zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa. E) Określenia zasad ustalania
i poboru oraz terminu płatności i wysokości
stawek opłaty targowej. E) Pobierania podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. F) Określenia zasad oraz
trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
G) Zmiany uchwały RG Gierałtowice z 18 grudnia 2012 r., w sprawie budżetu gminy na rok
2013.
Przed podjęciem uchwał uczestnicy sesji
wysłuchali sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Zreferowali je przewodniczący tych

komisji: Artur Tomiczek - Komisja Rewizyjna,
Grażyna Malec - Komisja Kultury, Oświaty
i Zdrowia, Eugeniusz Kurpas - Komisja Górnictwa, Marian Szołtysek - Komisji Rolnictwa,
Ochr. Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, Krzysztof Wiaterek - Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku, Wojciech Szołtysek - Komisja Doraźna
oraz Paweł Hirsz - Komisja Budżetu i Planowania.
Istotnym punktem programu sesji było również
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych
w gminie Gierałtowice, dotyczące roku szkolnego 2012/2013, które przedstawiła kierowniczka
Referatu Edukacji i Zdrowia UG Barbara Mansfeld. Wójt gminy Joachim Bargiel, komentując
ten punkt oraz wystąpienia dyrektorów placówek
oświatowych, podkreślił, że na wszystkich szczeblach, od przedszkola po gimnazjum, poziom
gminnej oświaty jest bardzo wysoki. Wszystkie
wskaźniki są wyższe od średnich w kraju. Przy
subwencji na poziomie 10 mln zł, gmina wydaje
na oświatę 17 mln zł. W przeliczeniu na jednego
ucznia (subwencja około 9700 zł, wydatek 16000
zł), koszty te znacznie przewyższają wskaźniki
ministerialne. Wójt ocenił, że na dobrym poziomie kształtują się także wynagrodzenia nauczycieli. Podsumowując wszystkie wskaźniki,
uznał, że kondycja oświaty w gminie jest bardzo
dobra.
/J.M./

Siłownia pod chmurką
dostępna dla mieszkańców

PZPN odznaczył
Jana Smieszka
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał Janowi Smieszkowi
Srebrną Odznakę Honorową PZPN. Z kolei
Śląski Związek uhonorował go Medalem 90-lecia Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. Obydwa
odznaczenia zostały mu
wręczone 19 listopada
w Katowicach przez prezesa Zarządu ŚlZPN
Rudolfa Bugdoła
Jan Smieszek pochodzi z Przyszowic.
Działaczem sportowym jest od ponad 50 lat.
W tym czasie pełnił wiele funkcji na wszystkich
szczeblach struktury LZS. W latach 1991-2004
był m.in. członkiem Rady Głównej Zrzeszenia
LZS w Warszawie. W latach 1994-2012 pełnił
różnorodne funkcje w Śląskim Związku Piłki
Nożnej - Podokręg Zabrze. Od początku swojej
działalności jest członkiem LKS Jedność 32 Przyszowice. Jest również Honorowym Przewodniczącym Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Gierałtowicach. Jego ukochaną dyscypliną jest piłka
nożna.
/J.M./

Na boisku szkolnym w Przyszowicach (obok
stadionu Jedności) powstała siłownia na wolnym
powietrzu, wyposażona w trzy urządzenia do
ćwiczeń siłowo-ruchowych. W siłowni pod
chmurką można między innymi poćwiczyć na popularnym steperze (biegaczu), orbitku do ćwiczeń
aerobowych, a na amatorów ćwiczeń siłowych
czeka przyrząd do wzmacniania mięśni ramion,
klatki piersiowej i nóg.
- Siłownia, to doskonałe miejsce zarówno dla
osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które
cenią zdrowy styl życia. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców do korzystania z urządzeń - zachęca
sołtys Andrzej Gawlik.
Urządzenia zainstalowano z inicjatywy Rady
Sołeckiej Przyszowic oraz radnych z tego sołectwa. Obiekt dostępny jest od godzin rannych do
zmroku. Wystarczy przyjść i spróbować poćwiczyć. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń
tylko pod opieką osób dorosłych.
/J.M./

Druk: CUD-DRUK

Reforma Śmieciowa
O przygotowaniach i pierwszym okresie działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
W II półroczu 2013 r. w naszym kraju
nastąpiła prawdziwa rewolucja śmieciowa,
która wprowadziła obowiązek odbierania
przez gminy odpadów komunalnych od mieszkańców.
Tak naprawdę przygotowania rozpoczęły się
już w roku 2012, kiedy to gminy musiały podjąć
szereg uchwał nadających kształt nowemu systemowi gospodarki odpadami komunalnymi.
Z kolei w I półroczu 2013 r. mieszkańcy naszej
gminy zdecydowali czy w swoich gospodarstwach domowych będą segregować odpady
komunalne płacąc wówczas niższą stawkę, czy
będą gromadzić odpady komunalne bez segregacji płacąc stawkę wyższą. To również dzięki
dużemu zaangażowaniu mieszkańców naszej
gminy, którzy tłumnie przybywali do urzędu
złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, udało się terminowo, czyli
z dniem 1 lipca wdrożyć nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi.
Podczas składania deklaracji mieszkańcy mieli
liczne wątpliwości i zadawali pytania dotyczące
funkcjonowania nowego systemu. Pytania zadawane również były na zebraniach sołeckich,
gdzie jednym z wiodących tematów było przybliżenie mieszkańcom zasad funkcjonowania
tego systemu.
Wychodząc naprzeciw pojawiającym się problemom, jakie wiązały się z wprowadzeniem
nowego sytemu, podjęto decyzję o wdrożeniu
intensywnej kampanii informacyjnej pn.
„Zmieniasz siebie - zmieniasz świat”. Kampania
obejmowała szereg spotkań i publikacji.
Pierwszą z nich był kalendarz wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na
2013 rok. Kolejnym krokiem było opracowanie
i dystrybucja wśród mieszkańców ulotek, które
zawierały informacje o wysokości stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie, miejscu i terminie składania

deklaracji oraz o konieczności wypowiedzenia
umowy z przedsiębiorcą, który odbierał
dotychczas odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości. Kampanii towarzyszyły również
cykliczne publikacje na łamach „Wieści Gminy
Gierałtowice” oraz zajęcia edukacyjne, skierowane do uczniów szkół i wychowanków przedszkoli. Podsumowaniem prowadzonej kampanii
informacyjnej było wydanie przewodnika po
nowym systemie gospodarki odpadami na terenie
gminy Gierałtowice. Wydawnictwo to stanowi
swoiste kompendium wiedzy na temat nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
i zawiera odpowiedzi na wszystkie najważniejsze
pytania oraz wiele praktycznych informacji
dotyczących zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Uwieńczeniem półtorarocznych przygotowań do wdrożenia nowego systemu było
podpisanie w czerwcu 2013 r. umowy pomiędzy
gminą Gierałtowice a Konsorcjum Firm
Remondis Gliwice Sp. z o.o. i Remondis
Tarnowskie Góry Sp. z o.o., wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania
pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W pierwszych czterech miesiącach funkcjonowania sytemu z ponad 2 750 nieruchomości,
dla których została zadeklarowana opłata za
odbiór odpadów komunalnych zostało odebranych około 930 ton odpadów komunalnych,
z czego 225 ton stanowiły odpady segregowane.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej
gminy za zaangażowanie i pomoc w tworzeniu
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dzięki temu reforma śmieciowa została
sprawnie przeprowadzona i jest cały czas doskonalona.
/Źródło: Ref. Ochrony Środowiska UG/

Comenius po raz drugi
Źródło: Anna Madeja

Szkoła Podstawowa z Przyszowic ponownie przystąpiła do udziału w programie
unijnym pt. „Uczenie się przez całe życie Comenius”. Poprzednio realizowała go w latach 2006-2007.
W obecnej edycji Comeniusa podstawówka
z Przyszowic jest partnerem siedmiu szkół:
z Francji, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Anglii,
Szwecji oraz z Północnej Irlandii, z którą współpracuje już 7 lat. W ramach programu realizowany jest wspólny projekt pt. „Europa poza
klasą - edukacja w plenerze”.
Przez kolejne dwa lata, szkoły partnerskie będą
realizowały takie same działania, które mają na
celu ukazanie różnic nie tylko kulturowoobyczajowych, ale przede wszystkim edukacyjnych.
Od września, uczniowie we wszystkich ośmiu
krajach pracowali nad stworzeniem „street
packs”, czyli teczek zawierających „fakty z ulicy”. Dzieci badały m.in. długość drogi z domu do
szkoły, rysowały mapy swoich miejscowości oraz
opisywały i fotografowały miejsca dla nich
szczególne. Ponadto, teczki zawierały karty

z wiadomościami geograficznymi i historycznymi okolic szkół, karty obserwacji pogody,
rysunki parków, szkół, domów itp.
W listopadzie br. Violetta Kunkiewicz wicedyrektor ZSP w Przyszowicach o raz Anna
Madeja - koordynator projektu, podobnie jak pedagodzy z pozostałych szkół partnerskich,
odwiedziły szkołę Primaire Jean Moulin, w okolicach Bordeaux we Francji. Wszyscy przyjezdni
nauczyciele prowadzili zajęcia w klasach oraz
prezentowali swoje szkoły i miejscowości podczas spotkania z rodzicami oraz władzami
lokalnymi. Ponadto, prezentowali stroje typowe
dla swoich krajów oraz częstowali przywiezionymi smakołykami.
Wśród licznych działań i przedsięwzięć, jakich
szkoły będą się podejmować, jest założenie
szkolnych ogródków oraz posadzenie drzew
Comeniusa. W Przyszowicach uczniowie posadzili już swoje drzewo, a wokół niego 200
cebulek tulipanów, które po zakwitnięciu utworzą
wzór biało-czerwonej flagi. Szkoła z Francji
sadziła swoje drzewo podczas listopadowej
wizyty. Wydarzenie to Dokończenie na str. 6

„Dobre rady na odpady”
dla przedszkolaków
W październiku 2013 r. Referat Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy zorganizował dla
przedszkolaków naszej gminy warsztaty
ekologiczne pn. „Dobre rady na odpady”.
Warsztaty poprowadził przedstawiciel Fundacji
Ekologicznej „Silesia” z Katowic. Zajęcia
składały się z dwóch części. W pierwszej z nich
dzieci wysłuchały bajki edukacyjnej „O
Rycerzu Recyklingu i Wróżce Segregacji”,
dzięki której poznawały zasady segregacji
odpadów komunalnych. W drugiej części
warsztatów, podczas zajęć plastycznych,
wykorzystano techniki twórczego myślenia.
Dzieci uczyły się dekorować zużyte
opakowania metodą decupage. W trakcie zajęć
mali twórcy wykazali się ogromną
pomysłowością. Kilka wykonanych prac
możemy podziwiać w kalendarzu załączonym
do niniejszego wydania „Wieści Gminy
Gierałtowice”.

/Ref. Ochrony Środowiska UG/

Wyróżniono
gminny poradnik
Czy pamiętacie Państwo wydany przed wakacjami biuletyn „Zmieniasz siebie, zmieniasz
świat”, będący jednym z elementów kampanii
towarzyszącej „rewolucji śmieciowej” w naszej
gminie? Nie zapomnieli o nim jurorzy drugiej
edycji konkursu dziennikarskiego w branży
wydawnictw firmowych - Pióra Roku 2013,
którzy przyznali wyróżnienie dla opublikowanego w nim tekstu „Kto pyta, nie błądzi”,
w kategorii „Publikacja dla Klienta - Firma”.
W uzasadnieniu jury znalazło się następujące
stwierdzenie: „za pomysł graficzny poradnika
dotyczącego segregacji odpadów i pożyteczność publikacji”. To dla nas kolejny dowód,
że warto stawiać na nieszablonową komunikację i wykorzystywać w niej nowoczesne
formy przekazu, które nie tylko spełniają swoją
rolę - w tym wypadku informacyjną i edukacyjną - ale także wyróżniają naszą gminę na
tle innych. Gratulujemy całemu zespołowi
redakcyjnemu, który zaangażował się w stworzenie biuletynu i cieszymy się ze wspólnego
sukcesu!
16-stronicowy biuletyn w nakładzie 5000
egz. był zwieńczeniem kampanii, zainaugurowanej na początku bieżącego roku, w ramach
której mieszkańcy gminy Gierałtowice otrzymali zestaw materiałów informacyjnoedukacyjnych w postaci kalendarza, ulotki
i naklejek, wykorzystujących atrakcyjną formę
graficzną komiksu.
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Żelazne, diamentowe i złote pary
Do niecodziennego spotkania doszło 27 listopada w przyszowickiej restauracji Artus,
gdzie aż 28 par z naszej gminy świętowało jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego.
W uroczystości zorganizowanej przez Urząd
Stanu Cywilnego wzięli udział państwo Zofia
i Karol Kisielowie z Gierałtowic, obchodzący
Żelazne Gody - 65 lat związku. Pięć par świętowało Diamentowe Gody - 60 lat małżeństwa.
W ich gronie znaleźli się państwo: Maria i Paweł
Pykowie oraz Elżbieta i Alfred Pykowie z Paniówek. Urszula i Czesław Jeleniowie, Rafał
i Róża Glosowie z Przyszowic oraz Jadwiga
i Tadeusz Pierończykowie z Gierałtowic.
Najliczniejszą grupę stanowili małżonkowie
obchodzący półwiecze swoich związków - Złote
Gody. Byli to państwo: Barbara i Zygfryd
Żymełkowie, Stefania i Roman Kubicowie,
Róża i Eugeniusz Niedobeccy oraz Maria
i Franciszek Dymarzowie z Chudowa. Stefania
i Czesław Szulcowie, Anna i Leon Jaśkowie,
Krystyna i Ryszard Barszczewscy oraz
Elżbieta i Łucjan Adamczykowie z Gierałtowic.
Z Paniówek przybyli państwo: Teresa i Roman
Burkowscy, Maria i Eryk Badurowie, Stefania i Maksymilian Kuboszowie, Agnieszka
i Marian Gonsiorowie, Róża i Józef Malikowie, Marta i Henryk Matulowie. Z Przyszowic państwo: Maria i Alojzy Kopcowie,
Lidia i Eryk Kopcowie, Maria i Józef Gendarzowie, Katarzyna i Józef Gajdzikowie,
Jadwiga i Edward Pawlasowie, Rita i Helmut
Suisky oraz Lidia i Aleksander Kobusińscy.
Dodać należy, że nieobecnych na uroczystości
państwa Helenę i Karola Machów z Przyszowic, świętujących w tym roku wspaniały
jubileusz Żelaznych Godów, odwiedzili w ich
rodzinnym domu: wójt gminy Joachim Bargiel
i kierownik USC Mirosław Marcol.
Wszyscy małżonkowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, natomiast złote pary odznaczono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył im wójt gminy
Joachim Bargiel. Wspaniałych jubileuszy gratulował również przewodniczący RG Marek
Błaszczyk.
Z życzeniami i powinszowaniami pospieszyli
także przedstawiciele zakładów pracy, w których
jubilaci pracowali przed odejściem na emeryturę.
Serdeczności nie zabrakło w programie artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję przez dzieci i ich wychowawczynie z Przedszkola Gminnego w Przyszowicach. Część oficjalną zakończyło pozowanie do pamiątkowych
fotografii.
Uroczystość, podsumowująca tak znaczący
okres życia, skłoniła w naturalny sposób do
snucia wspomnień. Te sięgające jeszcze okresu
przedwojennego, były udziałem państwa Zofii
i Karola Kisielów z Gierałtowic, którzy na
ślubnym kobiercu stanęli w roku 1948. Poznali
się w latach trzydziestych ubiegłego wieku,
chodząc do tego samego Gimnazjum w Nowej
Wsi, obecnie teren Rudy Śląskiej. Pan Karol
mieszkał wówczas w Makoszowach, pani
Zofia, z domu Operskalska, w Gierałtowicach.
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Foto: S. Skrzypczyk

Absolwentami gimnazjum zostali jeszcze
przed wybuchem II wojny. Ponownie los zetknął
ich już jako ludzi dorosłych, w czasie okupacji.
- Z przyszłą żoną zacząłem się spotykać od
roku 1944. Decyzja
o spędzeniu życia razem
dojrzewała długo, ale
jak widać była żelazna. powiedział dla „Wieści”
pan Karol Kisiel.
/J.M./

Foto: GOK
Małżeństwa obchodzące Żelazne Gody - na zdjęciu z lewej: Zofia i Karol Kisielowie z Gierałtowic,
z prawej Helena i Karol Machowie z Przyszowic z wójtem Joachimem Bargielem.
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Kontakt:

Wszystkim naszym pacjentom
życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w nowym roku.
dr n. med. Patrycja Fiegler-Rudol
z gabinetu położniczo-ginekologicznego
oraz dr Hanna Fiegler-Wąsińska
z gabinetu stomatologicznego
w Przyszowicach.
Zapraszamy do korzystania
z naszych usług.

Przyszowice, ul. Poloczka 2A
Rejestracja ogólna - telefon:
32/ 235 71 55 lub 505 140 915
Stomatolog: 507 816 525

Zdrowie na talerzu
5 grudnia w auli ZSP w Gierałtowicach,
w trakcie spotkania ze św. Mikołajem, nagrodzono laureatów konkursu plastycznego, ogłoszonego przez Wójta Gminy Gierałtowice,
pt.: „Zdrowie na talerzu 2013”.
Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach. Jego celem była
popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowego żywienia. Zorganizowany został w ramach programu profilaktycznego pt. „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” - mającego za zadanie: Zwiększenie
świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci.
Prace plastyczne oceniane były w dwóch
kategoriach wiekowych. W grupie pierwszej,
dzieci od 4 do 6 lat, pierwszą nagrodę zdobyły ex
aequo Maja Redlińska ze świetlicy w Gierałtowicach i Julia Kamińska ze świetlicy w Chudowie. Miejsce drugie przyznano Emilii Sowulewskiej, a trzecie Emilii Serwatce - obydwie ze
świetlicy w Gierałtowicach. Wyróżniono Martynę
Lis i Sarę Szołtysek, również ze świetlicy w Gierałtowicach.
W grupie wiekowej od 7 do 13 lat zwyciężył
Jakub Kojczyk przed Pawłem Nowakiem
i Angeliką Nieradzik - cała trójka ze świetlicy
w Gierałtowicach. Jury wyróżniło: Angelikę Szukałę i Natalię Kisiel ze świetlicy w Chudowie oraz
Ewelinę Kocybik i Alicję Kociszewską ze świetlicy w Gierałtowicach.
Laureatom gratulował wójt gminy Joachim
Bargiel. Z pracami plastycznymi można się było
zapoznać na wystawie pokonkursowej, którą zorganizowano w holu gierałtowickiej szkoły.
Źródło: GOK

Laureaci konkursu „Zdrowie na talerzu” z wójtem gminy
Joachimem Bargielem

Julia Kamińska
Maja Radlińska

Nagrodzone prace

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

Jakub Kojczyk

Angelika Nieradzik

Na łamach naszego pisma można również
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami,
gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl
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Spotkanie z pisarzem
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na spotkanie z pisarzem
Jackiem Sroką-Ritau, które odbędzie się
14 stycznia 2014 r. o godz. 18.00, w sali GOK
w Gierałtowicach, przy ul. Korfantego 7b.
Jacek Sroka-Ritau jest m.in. autorem powieści „Dzieci Sztyletu”. Mimo krótkiego pobytu na rynku wydawniczym, wokół książki niezwykle wiele się dzieje: powstała strona
www.dziecisztyletu.pl, profil facebookowy powieści i niezależny profil inspektora Grzegorza
Sawickiego - głównego bohatera. Na początku
2014 r. ukaże się słuchowiskowa wersja powieści, rozpoczęły się również prace nad jej
ekranizacją.

Aktywni seniorzy

Forum Młodzieży Samorządowej, w okresie od czerwca do grudnia br., realizowało na
terenie gmin: Gierałtowice, Gliwice i Zabrze
projekt pt.: „Teraz My - Aktywni Seniorzy”.
Projekt współfinansowany był ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012
- 2013 i adresowany do osób, które ukończyły
60 rok życia.
Wzięło w nim udział 40 osób, w tym 10 z gminy Gierałtowice, które w ramach prowadzonych zajęć stacjonarnych i elearningowych
podniosły swoje umiejętności z obsługi komputera oraz zapoznały się z funkcjonowaniem
komunikatorów społecznych i portali społecznościowych.
Zajęcia warsztatowe, prowadzone pod
okiem animatora, przyczyniły się również do
rozwoju kreatywności i pobudzenia aktywności
seniorów w środowiskach lokalnych.

Setne urodziny
Agnieszki Malcher
Mieszkanka Gierałtowic, pani Agnieszka
Malcher, obchodzi w tym roku swoje setne
urodziny! Z tej okazji 18 grudnia serdeczne
życzenia złożyli jej przedstawiciele gminy
i sołectwa: wójt Joachim Bargiel, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka, kierowniczka
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Kałuża
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław
Marcol. Do życzeń dla 100-latki dołączono
kwiaty, kosz ze słodyczami i paczkę z OPS.

Skat w Przyszowicach
VIII Turniej Skata o Grand Prix Okręgu Zabrze i Puchar Wójta
Gminy Gierałtowice.
Witold Szmajnta z Klubu Skatowego Łabędy
okazał się najlepszym zawodnikiem VIII Turnieju Skata o Grand Prix Okręgu Zabrze, który
rozegrano 14 grudnia w przyszowickiej restauracji Artus. O sukcesie zawodnika z Łabęd zadecydowała równa gra - 1552 pkt. w 1 serii i 1636
w 2 serii.
Wielką szansę na zwycięstwo zmarnował
Marcin Pilny z Jedności 32 Przyszowice, który
prowadził zdecydowanie po 1 serii wynikiem
2033 pkt. Słaba gra w drugiej części turnieju
(864 pkt.) zepchnęła go na drugie miejsce klasyfikacji końcowej. Pilny zdobył jednak Puchar
Wójta Gminy jako najwyżej sklasyfikowany zawodnik z gminy Gierałtowice. Warto przypomnieć, że turniej w Przyszowicach, to jednocześnie indywidualne i drużynowe mistrzostwa
gminy w skacie. W tej drugiej klasyfikacji I miejsce zajęli reprezentanci Przyszowic, wyprzedzając skacistów z Gierałtowic.
Czołowi zawodnicy i drużyny otrzymali
puchary oraz nagrody rzeczowe i pieniężne.
Osiągnięć gratulowali im: kierownik sekcji skata
LKS Jedność 32 Przyszowice Tadeusz Żogała
oraz przewodniczący Rady Gminy Marek
Błaszczyk, który nie tylko kibicował skacistom,
ale i sam uczestniczył w zawodach.
W ocenie Tadeusza Żogały, poziom sportowy
turnieju był wysoki. W Przyszowicach wystąpiło
wielu zawodników z I ligi, grał m.in. Aktualny

zdobywca Pucharu Polski, Krzysztof Noga
z KWK Bolesław Śmiały. - Turniej był dla
skacistów z gminy Gierałtowice okazją do
rywalizacji z najlepszymi, szkoda, że nie
skorzystali z niej zawodnicy z sołectwa Chudów
i zagrało tylko dwóch reprezentantów Paniówek podkreślił Tadeusz Żogała.

Wyniki turnieju - dziesięciu najlepszych
(w nawiasach suma punktów zdobytych w dwóch seriach)
1. Witold Szmajnta (3188)- Klub Skatowy Łabędy
2. Marcin Pilny (2897) - Jedność 32 Przyszowice
3. Leszek Labusek (2893) - niezrzeszony
4. Alfons Famula (2652) - Jedność 32 Przyszowice
5. Bogdan Gierszendorf (2492) - MOK GUIDO Zabrze
6. Henryk Malewicki (2474) - Skat Klub Szombierki Bytom
7. Jacek Zacher (2433) - LWSM Knurów
8. Roman Bartosz (2384) - Skat Klub RSM Ruda Śląska
9. Jan Reder (2364) - niezrzeszony
10. Ryszard Warzecha (2344) - Jedność 32 Przyszowice

/J.M./

Bliżej Norwegów
13 grudnia br. Urząd Gminy odwiedziła
Marianne Zalik z norweskiego miasta Molde,
z którym gmina Gierałtowice utrzymuje
kontakty i prowadzi wymianę kulturalną.
Jak informuje wójt Joachim Bargiel,
rozmawiano m.in. na temat poszerzenia współpracy pomiędzy samorządami. Poruszono również sprawy dotyczące dalszej wymiany kulturalnej.

Marianne Zalik - druga z prawej, w towarzystwie wójta Joachima
Bargiela, Mirosławy Sander i Piotra Szołtyska z UG.

Comenius po raz drugi
Dokończenie ze str. 3

Podczas wizyty we Francji

miało uroczysty charakter, gdyż uczestniczyli
w nim wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły
Jean Moulin oraz nauczyciele goszczący i władze
lokalne. Na miejsce do posadzenia drzewa
Comeniusa oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej wybrali rondo na sąsiadującej ze szkołą
ulicy.
Przed szkołami następne miesiące współpracy
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oraz kolejne wizyty. Najbliższa odbędzie się
w lutym 2014 r. w Północnej Irlandii, do której
z Przyszowic wyjadą dwie nauczycielki oraz
czworo uczniów. Wizyta w Polsce przewidziana
jest na kwiecień 2014 r.
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej szkoły w Przyszowicach oraz str. projektu:
http://europebeyondtheclassroom.weebly.com/

Pływackie mistrzostwa

informator

szkół podstawowych
27 listopada na basenie „Wodnik” w Paniówkach rozegrano
VII Mistrzostwa Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy
Gierałtowice.
Do rywalizacji o medale i Puchar
Wójta przystąpili zawodnicy z pokaźnym już dorobkiem sportowym.
Nie zabrakło wśród nich mistrzów
i medalistów mistrzostw Śląska.
W konkurencji dziewcząt faworytką
do zdobycia Pucharu była Alicja Idzikowska ze SP w Gierałtowicach, która
tydzień wcześniej, na zawodach w Radlinie, ustanowiła dwa rekordy Śląska
jedenastolatek: na 50 m kraulem 30,24 s oraz 50 m motylkiem - 32,66 s.
W Paniówkach Alicja popłynęła
niemal równie szybko, osiągając na

50 m kraulem czas: 30,33 s, który wg
punktacji FINA był najlepszym wynikiem zawodów (481 pkt.) i tym
samym zdobyła Pucha Wójta Gminy
Gierałtowice.
W konkurencji chłopców Puchar
zdobył Bartosz Prokop ze SP w Paniówkach, osiągając na 50 m kraulem:
33,81 s, co dało mu 243 pkt. FINA.
W sumie na mistrzostwach w Paniówkach rozdano 35 kompletów medali - szczegóły w tabelkach.
.
Zawodnikom kibicowali i gratulowali
m.in.: wójt Joachim Bargiel, przewo-

Alicja Idzikowska i Bartosz Prokop - najlepsi
zawodnicy mistrzostw

dniczący RG Marek Błaszczyk,
dyrektorzy gminnych ZSP.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sztab złożony z nauczycieli wychowania fizycznego.
Głównym koordynatorem była Alicja
Stachura z ZSP w Przyszowicach.
/J.M./

Wyniki z Mistrzostw Gminy w Pływaniu Dzieci - Szkoły Podstawowe - Paniówki 27.11.2013 r.
Kl.I rocznik 2007
25 m st. grzbietowym dziewcząt
1. Szolc Zuzanna 34.76 SP Paniówki
2. Botor Magdalena 49.47 SP Paniówki
3. Nocoń Maria 58.56 SP Paniówki
Kl.I rocznik 2006
25 m st. grzbietowym dziewcząt
1. Swoboda Klaudia 30.00 SP Paniówki
2. Musioł Zuzanna 36.92 SP Paniówki
3. Macherek Vanessa 40.10 SP Paniówki
Kl.I rocznik 2006
25 m st. grzbiet. chłopców
1. Kudyba Daniel 27.01 SP Przyszowice
2. Wieczorke Maciej 28.71 SP Przyszowice
3. Swaczyna Szymon 29.00 SP Paniówki
Kl.II - 25 m st. grzbietowym dziewcząt
1. Mandziej Milena 24.11 SP Przyszowice
2. Lechus Wiktoria 24.89 SP Przyszowice
3. Sommer Małgorzata 25.86 SP Przyszowice
Kl. II rocznik 2005
25 m st.grzbiet chłopców
1. Majowski Krzysztof 24.90 SP Paniówki
2. Nowak Wiktor 27.16 SP Przyszowice
3. Wolnic Maksymilian 27.50
Kl. III rocznik 2004
25 m st. grzbietowym dziewcząt
1. Smolarek Alina 22.56 SP Przyszowice
2. Famula Paulina 23.02 SP Przyszowice
3. Kaletka Milena 23.78 SP Gierałtowice
Kl.III rocznik 2004
25 m st.grzbietowym chłopców
1. Pierchała Maksymilian 21.04 SP Przyszowice
2. Kowalczyk Szymon 22.96 SP Przyszowice
3. Falkus Paweł 27.00 SP Paniówki
Kl. IV - 50 m st.grzbietowym dziewcząt
1. Kocur Sandra 39.29 SP Przyszowice
2. Stypuła Paulina 47.63 SP Paniówki
3. Studnicka Paulina 52.01 SP Przyszowice
Kl.IV - 50 m st.grzbietowym chłopców
1. Wyrobek Robert 37.81 SP Paniówki
2. Bartnik Dariusz 39.41 SP Paniówki
3. Lamla Filip 44.05 SP Przyszowice
Kl.V - 50 m st.grzbietowym dziewcząt
1. Szołtysek Karolina 41.36 SP Gierałtowice
2. Pierchała Paulina 41.68 SP Przyszowice
3. Benson Barbara 51.52 SP Paniówki
Kl.V - 50 m st.grzbietowym chłopców
1. Kruczkowski Adam 42.41 SP Przyszowice
2. Wiszniowski Patryk 45.90 SP Przyszowice
3. Wilczek Maciej 52.49 SP Przyszowice

Kl.VI - 50 m st.grzbietowym dziewcząt
1. Kamila Slany 42.68 SP Gierałtowice
2. Rzepa Wiktoria 48.87 SP Chudów
3. Jałowiecka Anna 50.81 SP Przyszowice
Kl.VI - 50 m st.grzbietowym chłopców
1. Kachel Oskar 41.66 SP Gierałtowice
2. Mateja Mateusz 42.99 SP Przyszowice
3. Matera Marcin 55.21 SP Gierałtowice
Kl.II - 25 m kraul dziewcząt
1. Gorszanów Jagoda 23.10 SP Paniówki
2. Mandziej Milena 23.40 SP Przyszowice
3. Lechus Wiktoria 25.84 SP Przyszowice
Kl.II - 25 m st.grzbiet, chłopców
1. Majowski Krzysztof 27.12 SP Paniówki
2. Nowak Wiktor 28.15 SP Przyszowice
3. Wolnic Maksymilian 28.18 SP Chudów
kl. III - 25 m kraul dziewcząt
1. Wolny Natalia 18.95 SP Przyszowice
1. Browarska Emilia 18.95 SP Paniówki
3. Smolarek Alina 20.16 SP Przyszowice
Kl.III - 25 m kraul chłopców
1. Kalkan Jakub 17.20 SP Przyszowice
2. Kowalczyk Szymon 19.82 SP Przyszowice
3. Falkus Paweł 25.48 SP Paniówki
Kl.IV - 50 m kraul dziewcząt
1. Swaczyna Magdalena 34.76 SP Paniówki
2. Kocur Sandra 34.77 SP Przyszowice
3. Mryka Martyna 40.71 SP Przyszowice
Kl.IV - 50 m kraul chłopców
1. Bartnik Dariusz 34.15 SP Paniówki
2. Hudzikowski Mateusz 38.43 SP Paniówki
3. Daniel Mateusz 46.32 SP Przyszowice
Kl.V - 50 m kraul dziewcząt
1. Idzikowska Alicja 30.33 SP Gierałtowice
2. Szołtysek Karolina 37.27 SP Gierałtowice
3. Benson Barbara 43.77 SP Paniówki
Kl. V - 50 m kraul chłopców
1. Prokop Bartosz 33.81 SP Paniówki
2. Dembia Mateusz 34.40 SP Gierałtowice
3. Kruczkowski Adam 36.93 SP Przyszowice
Kl.VI - 50 m kraul dziewcząt
1.Rozkoszek Julia 34.80 SP Gierałtowice
2.Slany Kamila 36.86 SP Gierałtowice
3. Rzepa Wiktoria 40.44 SP Chudów
Kl.VI - 50 m st.kraul, chłopców
1.Kachel Oskar 36.08 SP Gierałtowice
2. Szolc Jakub 43.20 SP Paniówki
3. Jachnik Krystian 44.18 Sp Chudów
Kl.III - 25 m żabka dziewcząt
1.Wolny Natalia 25.76 SP Przyszowice
1.Browarska Emilia 25.76 SP Paniówki
3.Kaletka Milena 25.94 Gierałtowice

Rywalizowali na ściance

Finałowa rywalizacja była bardzo zacięta i dostarczyła wielu emocji.

30 listopada w hali sportowej ZSP
w Gierałtowicach odbyły się zawody
wspinaczkowe, w których wzięło
udział 20 zawodników z Gieraltowic,
Pyskowic, Gliwic oraz Katowic.
Rozpoczęcie zawodów uświetnił
pokaz taneczny w wykonaniu Dawida
Wojciechowskiego, ucznia ZSP w Gieraltowicach. O godzinie 10:30 odbyły
się eliminacje, z którymi zawodnicy
poradzili sobie bardzo sprawnie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez ZSP w Gierałtowicach oraz
Wójta Gminy Gierałtowice. Puchar
Wójta zdobyli: Kat. Przedszkolna:
Karol Grzeliński. Szkoły - klasy 1-3:
Martyna Ciechanowska. Klasy 4-6: Jan
Kroszka. Gimnazjum: Alan Wdowiak.
Organizatorzy: Stowarzyszenie GTW,
ZSP w Gierałtowicach. Sponsorzy i Partnerzy:
Samorząd Gminy Gierałtowice, Hydeparknews,
Infogliwice.pl, PC Store.

Kl.III - 25 m żabka chłopców
1. Kalkan Jakub 23.60 SP Przyszowice
2. Pierchała Maksymilian 23.82 SP Przyszowice
Kl.IV - 50 m żabka dziewcząt
1. Swaczyna Magdalena 48.14 SP Paniówki
2. Mryka Martyna 49.59 SP Przyszowice
3. Stypuła Paulina 51.05 SP Paniówki
Kl.IV - 50 m żabka chłopców
1. Wyrobek Robert 46.64 SP Paniówki
2. Hudzikowski Mateusz 49.07 SP Paniówki
3. Lamla Filip 52.38 SP Przyszowice
Kl.V - 50 m żabka dziewcząt
1. Idzikowska Alicja 39.50 SP Gierałtowice
2. Pierchała Paulina 48.19 SP Przyszowice
3. Wagner Kaludia 49.82 SP Gierałtowice
Kl.V - 50 m st.żabka chłopców
1. Dembia Mateusz 48.94 SP Gierałtowice
2. Wiszniowski Patryk 51.81 SP Przyszowice
3. Szolc Szymon 1:06.03 SP Gierałtowice
Kl.VI - 50 m żabka dziewcząt
1. Kaletka Karolina 40.39 SP Gierałtowice
2. Rozkoszek Julia 44.31 SP Gierałtowice
3. Kostrzak Aleksandra 54.20 SP Gierałtowice
Kl.VI - 50 m żabka chłopców
1. John Jakub 54.41 SP Paniówki
2. Szolc Jakub 57.31 SP Paniówki
3. Sosna Grzegorz 1:18.10 SP Przyszowice
100 m st.zmiennym dziewcząt open
1.Kaletka Karolina 1:24.61 SP Gierałtowice
100 m st. Zmiennym chłopców - open
1.Prokop Bartosz 1:31.92 SP Paniówki
2.Kciuk Filip 1:44.42 SP Przyszowice
3.Pławiec Bartosz 2:04.23 SP Gierałtowice
Sztafety
4x50 m st. dowolnym dziewcząt
1. SP Gierałtowice 2:18.37
2. SP Przyszowice 2:39.77
3. SP Paniówki 2:47.51
4. SP Chudów 2:57.56
4x50 m st. dowolnym chłopców
1. SP Paniówki 2:22.75
2. SP Przyszowice 2:30.19
3. SP Gierałtowice 2:55.56
4. SP Chudów 3:16.90
Najlepsza Zawodniczka
czas - pkt FINA
Alicja Idzikowska - 50 m st. dow. 30.33. - 481
Najlepszy Zawodnik
Bartosz Porokop 50 m st. dow. 33.81. - 243

Wyniki opracowała dr Alicja Stachura

Tomiczek wygrał
w Gliwicach
23 listopada w Centrum Handlowym
„Europa Centralna” w Gliwicach, odbył
się towarzyski mecz bokserski Śląsk
kontra czeska Ostrawa. W ramach meczu odbyły się również pojedynki pomiędzy śląskimi bokserami. W wadze
półciężkiej wystąpił junior Gardy
Dawid Tomiczek, który pokonał 3:0
Kamila Ożgę z Walki Zabrze.
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Wokół Świąt
Grudzień, to tradycyjnie miesiąc, w którym nie brakuje imprez
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Tegoroczny obfitował
w przedsięwzięcia zorganizowane m.in. przez GOK w Gierałtowicach,
Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wigilia dla osób starszych
i samotnych

Zgodnie z wieloletnią tradycją Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach zorganizował
Wigilię dla osób starszych i samotnych, która
odbyła się 18 grudnia w gierałtowickiej restauracji Szmaragdowa. W świątecznej atmosferze
spotkało się około 50 podopiecznych OPS. Warto
podkreślić, że w Wigilii tej zawsze chętnie biorą
udział przedstawiciele władz gminy i duchowni.
W tym roku opłatkiem z osobami samotnymi podzielili się m.in.: wójt Joachim Bargiel, przewodniczący RG Marek Błaszczyk, skarbnik gminy
Michał Kafanke, księża proboszczowie: Marek
Sówka, Michał Woliński i Adam Niedziela, kierowniczka OPS Agnieszka Kałuża oraz sołtysi ze
wszystkich miejscowości naszej gminy.
Po wspólnej modlitwie zajęto miejsce przy
stole na którym nie zabrakło świątecznych dań:
barszczu z uszkami, karpia, kapusty z grochem
i makówek.
Wigilię uświetnił program muzyczny w wykonaniu dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach pod kierownictwem Karoliny
Stawowy. Na zakończenie pracownicy OPS wręczyli swoim podopiecznym świąteczne paczki
żywnościowe.
/J.M./

Zabawa i spotkanie
ze św. Mikołajem
W tym roku najmłodsi mieszkańcy gminy mieli
okazję spotkać się św. Mikołajem już 5 grudnia
w auli ZSP w Gierałtowicach. Z możliwości tej
skorzystało około dwustu dzieci. Maluchy ochoczo garnęły się do zabawy, a tą zapewnił im
kwartet aktorski z Rudy Śląskiej występując
z programem pt. „Mikołajki z śnieżnej bajki”.
Bardzo ciekawym przerywnikiem Mikołajek
okazał się występ zespołu tanecznego z GOK,
który publiczność nagrodziła dużymi brawami.
Była również okazja do nagrodzenia laureatów
konkursu plastycznego ogłoszonego przez wójta
gminy pt. „Zdrowie na talerzu”, w którym rywalizowali podopieczni świetlic GOK. Wystawę
pokonkursową zorganizowano w holu szkoły więcej o konkursie na str. 5.
Różnorodny program zabawy, nie przesłonił

jednak dzieciom głównego pragnienia tego wieczoru - osobistego spotkania ze św. Mikołajem!
Ten zjawił się w drugiej części przedstawienia
i wkrótce potem obdarował wszystkich milusińskich prezentami. Na zakończenie była okazja do
pamiątkowych zdjęć z Mikołajem i aktorami.
Spotkanie zorganizował GOK, we współpracy
z Urzędem Gminy i ZSP w Gierałtowicach.

„Mikołajki z śnieżnej bajki”

/J.M./

Kiermasz
Bożonarodzeniowy
Wielu mieszkańców gminy, a także gości
z zewnątrz, zaopatrzyło się w ozdoby świąteczne
na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbył
się 1 grudnia w salach parafialnych kościoła
w Gierałtowicach. Tradycyjnie swoje stoiska
wystawiły tam świetlice GOK oraz panie z Kół
Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło wystawców
prywatnych. W ofercie znalazły się setki świątecznych bibelotów. Tłumnie przybyli klienci
mogli więc dowoli przebierać w kolorowych
aniołka, choinkach, szydełkowych serwetach,
stroikach, bombkach i kartkach. Każdy z kupujących mógł zaspokoić swój gust.
Kiermaszowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci uczęszczających na Warsztaty
Artystyczne Doroty Ballon w Gminnym Ośrodku
Kultury.
Imprezę zorganizowali: Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Gminy i parafią
Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach.

Na kiermasz przychodzono całymi rodzinami

/J.M./

Wielka Orkiestra
ponownie zagra w gminie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ponownie zagra w gminie Gierałtowice.
Finał już 12 stycznia.
NA RATUNEK - to hasło 22 Finału WOŚP.
Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
Na cel ten kwestować będą m.in. członkowie
Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego
przy Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach.
W szkole będzie się również mieścił Sztab
WOŚP nr 2057. Jak informuje szefowa sztabu,
okazja do wsparcia Orkiestry będzie we
wszystkich sołectwach naszej gminy. Wolontariusze z identyfikatorami będą kwestować
przy kościołach i w centrach wsi.
Zachęcamy do składania datków - każda
złotówka ma znaczenie.
/J.M./

Świąteczne klimaty
w Krakowie

14 grudnia Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował dla mieszkańców naszej gminy
wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy do
Krakowa. Propozycja okazała się bardzo
atrakcyjna i cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem.
Na krakowskim rynku każdy odnalazł coś dla
siebie, nie zabrakło m.in. świątecznych ozdób,
biżuterii, ceramiki. W świąteczny nastrój wprowadzały zwiedzających śpiewające na scenie
zespoły, a po zmroku Kraków oświetliły niezwykłe bożonarodzeniowe dekoracje. Panująca
atmosfera była prawdziwą ucztą dla zmysłów.
Dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy za rok. Miejsce niech pozostanie słodką
tajemnicą.
/GOK - A. Czapelka, J. Witkowska/

