W numerze m.in.:
Dyrektor OUG
w Gliwicach zatwierdził
plan ruchu
KWK Sośnica-Makoszowy
na lata 2013-2015

Str. nr 2

Puszki z serduszkami pełne datków
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Gimnazjaliści z Gierałtowic zebrali ponad 15 000 zł
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Członkowie „Promyka
nadziei” - Szkolnego Klubu
Wolontariatu działającego
przy Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach, po raz drugi
z rzędu kwestowali na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- W grudniu utworzyliśmy
w szkole sztab WOŚP. Wolontariusze byli rejestrowani elektronicznie, a przed XXI Finałem zaopatrzeni w niezbędne
akcesoria: identyfikatory, puszki kwestarskie i serduszka mówi Aleksandra BargielFirlit - szefowa sztabu i jednocześnie opiekun Szkolnego
Klubu Wolontariatu. Dokończenie na str. nr 7

Foto: archiwum szkoły

Wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Informujemy mieszkańców Gminy Gierałtowice, że zgodnie z bieżącą polityką firmy
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. w 2013 roku
nastąpi podwyżka cen za odbieranie odpadów komunalnych.
Od 1 stycznia 2013 roku ceny wynosić będą:
- 16,01 zł brutto - za jeden pojemnik (120 litrowy) niesegregowanych odpadów komunalnych.
- 3,20 zł brutto - za jeden worek odpadów segregowanych.
- 3,95 zł brutto - za jeden worek odpadów zielonych.
Terminy płatności za wykonaną usługę ustalono
zgodnie z datami umieszczonymi w książeczkach opłat, które zostaną mieszkańcom dostarczone w pierwszym kwartale 2013 roku.
/Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Gierałtowice/

W związku z rozpoczętym w naszym kraju
w listopadzie procesem stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego
i przejściem na nadawanie w cyfrowym standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial), Urząd Komunikacji
Elektronicznej - Delegatura w Siemianowicach Śląskich informuje, że pierwsze
wyłączenia na terenie województwa śląskiego rozpoczną się w marcu 2013 r. i zakończą w maju.
Tradycyjne analogowe telewizory, odbierające
programy za pomocą anteny zazwyczaj zainstalowanej na dachu nieruchomości, nie są
zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Aby przystosować odbiornik telewizyjny do odbioru
sygnału cyfrowego, należy zaopatrzyć się w dekoder STB (Set-Top-Box) lub zakupić telewizor
wyposażony w dekoder telewizji cyfrowej.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na
stronie Starostwa Powiatowego w Gliwicach adres: www.powiatgliwicki.pl, w zakładce
Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
/Serwis Informacyjny Powiatu/

4 lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy
Gierałtowice ks. dr Rafał Śpiewak wygłosi
prelekcję pt.: „Powrót części Górnego Śląska
do Macierzy - co zyskała Polska, co zyskał
Śląsk?”
Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny!
Na spotkanie serdecznie zapraszają organizatorzy: Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
/J.R./
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Nie samorząd gminy, a dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
decyduje o tym, czy pod gminą można wydobywać węgiel. Z prawa tego
skorzystał dyrektor OUG w Gliwicach Roman Sus, który pomimo negatywnej opinii wójta gminy Gierałtowice, zatwierdził plan ruchu KWK
Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015.
To prawdopodobnie pierwszy przypadek,
kiedy zatwierdzono planu ruchu kopalni wbrew
opinii gminy. Przypomnijmy, że negatywną opinię do planu wydał wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, postanowieniem z 17 grudnia br.
Negatywnie o planach wydobycia węgla pod
gminą wypowiedziały się również Rady Sołeckie: Przyszowic, Paniówek i Gierałtowic oraz
Komisja Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice.
Wspólnym mianownikiem negatywnej opinii
samorządowców były m.in. obawy o bezpieczeństwo mieszkańców w obliczu dalszej eksploatacji węgla, która powoduje znaczną degradację
i osiadanie terenu. Wskazano również na niewywiązywanie się strony górniczej ze zobowiązań
zawartych w porozumieniu 1/2009/S-M z grudnia 2009 r. Chodziło m.in. o niezrealizowanie
przez KWK Sośnica-Makoszowy ważnych prac
hydrotechnicznych mających istotny wpływ na
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe gminy. Ich
brak oraz znikomą skuteczność istniejących zabezpieczeń wykazała powódź z maja 2010 r.
Argumenty gminy nie wpłynęły na decyzję
dyrektora OUG w Gliwicach, który pismem
z 24 grudnia br. zatwierdził w niezmienionej
postaci plan ruchu KWK Sośnica-Makoszowy
na lata 2013-2015. Dyrektor Sus, uzasadniając
swoją decyzję wyjaśnia m.in.: - Zadania ujęte
w Porozumieniu 1/2009/S-M z 10.12.2009 r.
zmierzające do likwidacji szkód powstałych
w związku z ruchem zakładu górniczego, nie
mogą być wystarczającą przesłanką do wstrzy-

mania ruchu zakładu górniczego w całości lub
części. Stanowisko takie wynika z postanowień
art. 144 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981),
zgodnie z którym właściciel nie może sprzeciwić
się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu
górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Zgodnie z art. 171 ust. 1 pkt 2 cytowanej
ustawy, przy wykonaniu nadzoru i kontroli właściwy organ nadzoru górniczego jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zakładu
górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa
powszechnego lub środowiska, zobowiązany jest
w całości lub części wstrzymać ruch tego zakładu
lub jego urządzeń, określając warunki wznowienia ruchu. Z kolei gmina Gierałtowice twierdzi, że
realizacja zatwierdzonego planu ruchu jest niezgodna z koncesją (pkt 5c i pkt 5e) i pogłębi
zagrożenia powodziowe, spowoduje dalszą
degradację terenu oraz dorobku pokoleń mieszkańców gminy, w tym również pracowników
KWK Sośnica-Makoszowy.
Szczegółowy wykaz zarzutów gminy względem kopalni przedstawiliśmy w artykule pt. „Stanowisko Gminy wobec planu ruchu KWK
Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015”, opublikowanym w grudniowym, 66. wydaniu
„WIEŚCI”. W wersji elektronicznej dostępne na
stronie: www.gieraltowice.pl
/Jerzy Miszczyk/

Gminę Gierałtowice zamieszkuje obecnie 11 046 osób zameldowanych na pobyt
stały - to o 154 osoby więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Stała tendencja wzrostu ludności gminy utrzymuje się od roku 2007 i wynika
głównie ze wzmożonego osadnictwa na naszych terenach. Tym bardziej warto
zwrócić uwagę na dodatni (+30) przyrost naturalny populacji gminy w minionym
roku. Dotychczas był on minimalny: +1 w roku 2011, lub ujemny - w latach:
2008-1010.
Szczegółowe informacje na temat liczby mieszkańców, ilości urodzeń, zgonów, zawartych
małżeństw opracował Urząd Stanu Cywilnego
w Gierałtowicach. Publikujemy je poniżej.

Rok 2012 - urodzenia w poszczególnych
sołectwach

Ilość kobiet i mężczyzn zamieszkujących
sołectwa gminy Gierałtowice (31.12. 2012 r.)

Gierałtowice

Kobiety Mężczyźni Ogółem

Przyszowice

Gmina
Gierałtowice

5708

5338

11046

Sołectwo
Chudów
Paniówki
Suma

Chłopcy

12
24
16
28
80

Dziewczęta Suma

11
23
9
20
63

Druk: CUD-DRUK

23
47
25
48
143

Przypominamy wszystkim osobom fizycznym, które są płatnikami podatków
lokalnych w gminie Gierałtowice o terminach płatności podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w roku 2013: I rata - 15 marca, II rata - 15 maja, III rata - 16
września, IV rata - 15 listopada.
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.
Podatek można również wpłacać:
3. Na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice wskazany indywidualnie na każdej decyzji
ustalającej wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2013 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 2013 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
Poczty Polskiej. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się od 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.
Treść uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych jest dostępna na stronie 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 11 323 - Wymiar podatków - Sołectwa:
Gierałtowice, Przyszowice
32- 30 11 324 - Wymiar podatków - Sołectwa:
Chudów, Paniówki, środki transportowe,
Księgowość podatków;
32- 30 11 327 - Kasa.
/Referat Podatków i Opłat UG Gierałtowice/

Stawki podatków lokalnych obowiązujące w gminie Gierałtowice w 2013 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

Mieszkańcy gminy Gierałtowice zameldowani
na pobyt stały, z podziałem sołectwa
Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice

1346
1366
1390
1404
1439
1493

3743
3761
3777
3791
3796
3835

2305
2319
2336
2356
2406
2454

3205
3231
3214
3231
3251
3264

0,73 zł/m2
0,73 zł/m2
0,73 zł/m2
0,73 zł/m2
7,46 zł/m2
7,46 zł/m2
7,46 zł/m2
7,46 zł/m2
21,99 zł/m2
4,63 zł/m2
10,65 zł/m2
2% wartości
0,2% wartości
0,43 zł/m2
0,88 zł/m2
4,51zł/ha
177,50zł/ha
355,00 zł/ha
41,0124 zł/ha
20,5062 zł/ha

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

Gmina

Rok

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

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Urodzenia Małżeństwa

114
114
104
122
126
143

64
73
63
67
57
74

Zgony

107
131
129
137
125
113

Przyrost
naturalny

7
-17
-25
-15
+1
+30

Od 1 lipca 2013 r. zamieszkałe nieruchomości
na terenie gminy Gierałtowice zostaną objęte
nowym, zorganizowanym systemem odbioru
odpadów komunalnych. W nowym systemie
właściciele nieruchomości nie będą już samodzielnie podpisywali umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Obowiązek
gospodarowania odpadami komunalnymi
przejdzie na gminę, która z pobranych od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pokryje koszty funkcjonowania całego systemu.
Gmina zobowiązana będzie do wyłonienia
w drodze postępowania przetargowego przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu całej gminy.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na terenie gminy Gierałtowice, na których zamieszkują mieszkańcy,
stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
opłaty określonej w uchwale Rady Gminy
Nr XXV/205/12 z dnia 18.12.2012 r.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości będzie
segregował odpady, miesięczna stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić
będzie 10 zł za osobę. W przeciwnym wypadku
miesięczna stawka będzie wyższa i wynosić będzie
19 zł za osobę.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej
zobowiązany będzie złożyć do Urzędu Gminy Gierałtowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego nieruchomości, której wzór określa uchwała Rady
Gminy Nr XXV/186/12 z dnia 29.11.2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Deklaracje zostaną przekazane właścicielom
nieruchomości na przełomie stycznia i lutego br.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie
Gminy w Gierałtowicach w terminie do 31 marca
2013 r. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy Gierałtowice wyda decyzję
administracyjną, w której określi wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podkreślić należy, że właściciel nieruchomości ma
obowiązek selektywnie zbierać odpady komunalne
z terenu swojej nieruchomości. Jeżeli naruszy ten
obowiązek przedsiębiorca odbierający odpady,
przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne
i powiadomi o tym gminę, co będzie wiązać się
z naliczeniem wyższej opłaty. Szczegółowe zasady
postępowania z odpadami komunalnymi określa
regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Gierałtowice przyjęty uchwałą Rady
Gminy Nr XXVI/206/12 z dnia 18.12.2012 r. oraz
uchwała Rady Gminy Nr XXV/185/12 z dnia
29.11.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice z zagospodarowania tych odpadów.
Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy podlegać
będzie przepisom ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie
same konsekwencje, jak w przypadku nie płacenia
podatku od nieruchomości.
Właściciel nieruchomości, posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą wywozową,
powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy
z dniem 30 czerwca 2013 r.
Nowy system gospodarki odpadami niesie za
sobą szereg korzyści dla mieszkańców gminy,
ponieważ:
po pierwsze - w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą wszystkie rodzaje oraz każda ilość
odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości;
Dokończenie na str. 7
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Kolędy i Jasełka

Ferie zimowe
z GOK-iem
W czasie ferii zimowych świetlice GOK
w Gierałtowicach zapraszają dzieci na bezpłatne zajęcia:
- plastyczno-techniczne
- ruchowe i sportowe
- gry i zabawy świetlicowe
Przede wszystkim oferujemy możliwość
twórczego spędzania wolnego czasu w gronie
rówieśników, integrację w grupie, rozwój zainteresowań i pasji.
Zapisy* na zajęcia w czasie ferii przyjmowane
są na poszczególnych świetlicach (ilość miejsc
ograniczona)!

*Stałe godziny pracy świetlic znaleźć można
na stronie: www.gok.gieraltowice.pl
W zakładce: Nasze placówki.

Godziny otwarcia świetlic
w czasie ferii: 11-22 luty
Gierałtowice, ul.Korfantego 7b
tel.: 32 301 15 12
Przyszowice, ul.Szkolna 4,
II piętro w budynku starej szkoły
tel.: 32 726 42 47
Paniówki, ul.Zwycięstwa 44,
II piętro, tel.: 32 726 42 49
Chudów, ul.Szkolna 72,
Budynek przy parafii
tel.: 604 917 720

9.00-15.00

.

9.00-15.00

.

8.00-15.00

.

8.00-15.00

Nagrodą był karp!
Wyłoniono zwycięzców konkursu związanego
z wyjazdem na „Jarmark Bożonarodzeniowy”
do Wrocławia. Zadanie konkursowe polegało na
odszukaniu, sfotografowaniu i przesłaniu do
organizatorów (GOK w Gierałtowicach) jak największej ilości wrocławskich krasnali. Z zadania
najlepiej wywiązali się państwo Justyna i Artur
Sendobrynowie, którzy w nagrodę otrzymali
świątecznego karpia! Natomiast nagrodę pocieszenia i drugie miejsce otrzymał jeden z najmłodszych uczestników wycieczki Mateusz
Dembia.
/J.W./

Zwycięska para

4

Styczniowy kalendarz kulturalny gminy wypełniły imprezy związane
ze świętami Bożego Narodzenia. We wszystkich sołectwach odbyły się
koncerty kolęd, bądź wystawiano jasełka.
Paniówki
Mieszkańcy Paniówek promują oryginalny
zwyczaj kolędowania przy choince i ognisku.
W Parku Joanny już czwarty rok z rzędu,
w święto Trzech Króli, zebrała się duża grupa
mieszkańców wsi, aby wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Nie da
się zaprzeczyć, że wykonanie ich w takiej scenerii miało niepowtarzalny urok. Oprawę muzyczną kolędowania pod gwiazdami zapewnił
młodzieżowy zespół CANTAVI z Paniówek.
Wśród śpiewających nie zabrakło ks. proboszcza Michała Wolińskiego, sołtys Małgorzaty Domin i Agnieszki Czapelki - reprezentującej GOK w Gierałtowicach.
Kiedy ognisko już dogasało, uczestnicy
spotkania przenieśli się do Domu Katechetycznego, gdzie mogli rozgrzać się gorącymi
napojami i skosztować kołocza z miejscowej
piekarni.
Organizatorami kolędowania przy choince
w Parku Joanny byli: Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach, Rada Sołecka Paniówek
i Parafia pw. św. Urbana w Paniówkach.

Gierałtowice
W kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
w Gierałtowicach dwukrotnie gościli artyści
(dzieci i dorośli) z programami świątecznymi.
6 stycznia, tuż po nabożeństwie, uczniowie
klasy III b Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe. Przedstawienie jasełkowe, to w naszej szkole
tradycja, wystawiamy je co roku. W tym postanowiliśmy wystąpić w naszym kościele. Nie
ukrywam, że było to dla nas duże wyzwanie,
również organizacyjne, a także spory stres. mówi Grażyna Lubszczyk - wychowawczyni
III b i reżyser spektaklu. O tym, jak bardzo spodobały się jasełka, świadczyły długie i gorące
brawa publiczności.
27 stycznia wspólnie kolędowali: Chór Skowronek z Gierałtowic, Chórek Szkolny Skowronki i publiczność zgromadzona w kościele.
Na pianinie elektrycznym akompaniował
Mirosław Marcol.
- W przygotowanie koncertu włożyliśmy dużo
pracy. Trzeba było zgrać Chórek Szkolny z Chórem Skowronek, ale się opłaciło, bo dzięki temu
wspólnie mogli zaśpiewać przedstawiciele
różnych pokoleń gierałtowiczan - podkreśla
Beata Stawowy - dyrygent obydwu zespołów
i realizator koncertu. Wśród jedenastu wykonanych utworów (w większości w zaaranżowanych przez Beatę Stawowy) znalazły się prawdziwe perełki muzyczne, jak choćby piękna
kolęda „Lulej, że mi lulej”, znana m.in. ze
świetnego wykonania Ewy Bem w scenie końcowej sławnego „Misia” Stanisława Barei.
Chórzystom towarzyszyły: na klarnecie Magda
Stawowy, na oboju Karolina Stawowy.
Idei wystawienia jasełek i wspólnego kolę-

dowania przyklasnął proboszcz miejscowej
parafii ks. Marek Sówka, który był wiernym
słuchaczem obydwu wydarzeń. Wśród publiczności znalazł się również wójt gminy
Joachim Bargiel.

Chudów
20 stycznia w kościele pw. NMP Królowej
Aniołów w Chudowie odbył się tradycyjny
Koncert Kolęd, który w tym roku doczekał się
już XXI edycji. Na bogaty program koncertu
złożyły się występy chórów z wszystkich
sołectw naszej gminy, a także Młodzieżowej
Orkiestry Dętej pod dyrekcją Mirosława Hajduka, chudowskiego Zespołu Czwartkowego
z gitarami oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Chudowie pod kierownictwem Krystyny
Dymarz, które pięknie zaśpiewały w finale
koncertu, najpierw z chórem Bel Canto, a później samodzielnie.
Główną cześć koncertu wypełniły chóry
gminne, które zaśpiewały po cztery kolędy,
otrzymując za wykonanie gorące brawa. W kolejności wystąpiły: Chór Słowik z Przyszowic
pod dyrekcją Henryka Mandrysza,Skowronek
z Gierałtowic prowadzony przez Beatę Stawowy, Cecylia z Paniówek pod batutą Androniki
Krawiec i gospodarze - Bel Canto z Chudowa
pod kierownictwem Barbary JałowieckiejCempury. W przerwach pomiędzy występami
chórów grali muzycy z orkiestry dętej.
Nastrojowe spotkanie z kolędami zakończyło
błogosławieństwo Boże, którego zebranym
udzielił proboszcz Chudowa ks. dziekan Janusz
Kwapiszewski.

Przyszowice
W Przyszowicach przedstawienie jasełkowe
połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
Impreza odbyła się 24 stycznia w restauracji
Artus. Zorganizowało ją miejscowe Koło Emerytów i Rencistów.
- Spotkania, takie jak to dzisiejsze, to w naszym
kole coroczna tradycja. Dzień Babci i Dziadka
zawsze uświetniają nam występy przedszkolaków - mówi Janina Szeja - przewodnicząca
koła.
W tym roku dla babć z Przyszowic gościnnie
wystąpiły dzieci z Przedszkola w Paniówkach,
prezentując ciekawy program na który złożyły
się piosenki, tańce i scenki rodzajowe. W nagrodę otrzymały serdeczne brawa. Warto dodać,
że większość z występujących przedszkolaków,
to członkowie znanego zespołu Bajtle z Paniówek, prowadzonego przez Renatę Dziuroń
i Katarzynę Czaję. Maluchom akompaniowały
wychowawczynie - na wiolonczeli Katarzyna
Kotyczka, a na pianinie Stanisława ZaFoto: archiwum Stowarzyszenia
wadzka.
/Opr. J.M./

Kolędy i Jasełka

Kontakt:

Koncert kolęd w Parku Joanny w Paniówkach

Odkryj swój talent

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza dzieci i młodzież w wieku
od 6 do 16 lat na warsztaty artystyczne,
które prowadzi instruktorka i artystka malarka Dorota Ballon.
Zajęcia otwierają uczestników na różnorodne
formy i techniki artystyczne m.in.: techniki
malarskie, rysunek, grafikę, techniki rękodzielnicze itp.
Udział w spotkaniach stwarza możliwość rozwoju zdolności manualnych dzieci, rozwijanie
ich talentu i odkrywanie nowych umiejętności.
Różnorodność form plastycznych i artystycznych zachęca uczestników do twórczego
działania, rozwija ich pomysłowość i fantazję,
poczucie własnej wartości.
Młodzież gimnazjalna w czasie zajęć przygotowuje się także do nauki w szkole plastycznej
oraz doskonali warsztat techniczny.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu
w sobotę, w GOK-u w Gierałtowicach przy
ul. Korfantego 7b. Grupa starsza rozpoczyna
zajęcia o godz. 10.00, grupa młodsza o 11.00.
Więcej informacji w biurze GOK i pod nr telefonu: 32 301 15 11
Warsztaty artystyczne to doskonała okazja, na
miłe spędzenie sobotniego przedpołudnia
w gronie rówieśników!
/Justyna Witkowska/

XXI Koncert kolęd w Chudowie

Jasełka w Gierałtowicach

Wspólne kolędowanie w Gierałtowicach

Jasełka w Przyszowicach

Foto: J.M.
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OPS informuje
Od 01 stycznia 2013 r.
Zmiany w świadczeniu
pielęgnacyjnym
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje iż od 01 stycznia 2013 r. weszły
w życie zmiany do ustawy o świadczeniach
rodzinnych. Przyjęte zmiany zmierzają do racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Od 01 stycznia 2013 r. do świadczenia pielęgnacyjnego będą uprawnieni rodzice dziecka
niepełnosprawnego, opiekunowie faktyczni dziecka, czyli osoby, które opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym i wystąpiły o jego przysposobienie oraz osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną. Świadczenie pielęgnacyjne będzie
również przysługiwało innym osobom obciążonym
obowiązkiem alimentacyjnym w stosunku do osoby
niepełnosprawnej, jeżeli nie będzie osób wyżej
wymienionych, którym w pierwszej kolejności
przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, lub legitymują się one znacznym stopniem niepełnosprawności, albo gdy rodzice zostali pozbawieni
praw rodzicielskich.
Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia , lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.
Osoby te nadal będą uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, a wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie
620 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie obejmował
pozostałe osoby otrzymujące obecnie świadczenie
pielęgnacyjne, tj. inne niż rodzice, osoby zobowiązane na mocy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do alimentacji na rzecz osoby niepełnosprawnej. Osoby te, zamiast obecnego świadczenia pielęgnacyjnego, będą otrzymywać nowe
świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy.
W tym przypadku będzie obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 623 zł na osobę
w rodzinie oraz wysokość specjalnego zasiłku
opiekuńczego pozostanie na poziomie obecnego
świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 520 zł.
Mając na uwadze konstytucyjną zasadę ochrony
praw nabytych, konieczne jest zachowanie prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego osobom obecnie je
otrzymującym, niezależnie od tego, czy spełniają
nowe warunki. Zgodnie z nową regulacją wprowadza się okres przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego
świadczenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy nowelizującej, czyli do dnia 30 czerwca
2013 r.
W związku z powyższym decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w sprawie
o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pozostaną w mocy do dnia 30 czerwca
2013 r., czyli na okres 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy i po upływie tego okresu
z mocy prawa przestaną obowiązywać. Organy
właściwe zostały zobowiązane do poinformowania
osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne
o utracie mocy decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Poinformowanie to ma
nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.
/OPS Gierałtowice/
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Bardziej Samodzielni
Warsztaty Integracyjno-Aktywizujące dla młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
Na ulicach naszej gminy nie spotykamy ich
zbyt często, gdyż zazwyczaj większą część dnia
spędzają w domach. Bez opieki nie są w stanie
funkcjonować - chodzi o osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.
Z myślą o nich Knurowskie Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną zorganizowało w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. w Gierałtowicach
Warsztaty Integracyjno-Aktywizujące.
Głównym ich celem było zmniejszenie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku. Partnerem
przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach, który na zajęcia bezpłatnie
użyczył sali.
Inicjatywa zorganizowania warsztatów wyszła
z dołu, od rodzin niepełnosprawnych. Impuls do
działania dała Ewa Dudzińska z Gierałtowic.
- W mojej rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną - mówi pani Ewa - postanowiłam odszukać inne mieszkające na terenie
gminy Gierałtowice i wspólnie zrobić coś dla
naszych bliskich. Pieniądze na ten cel można
pozyskać z Unii Europejskiej, jednak nie otrzymają ich osoby prywatne. Skontaktowaliśmy się
więc z Urszulą Krawczyk - prezes Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Knurowie. Napisaliśmy projekt,
a Stowarzyszenie pozyskało środki unijne i zajęło
się jego realizacją.
W dopiero co zakończonej, 3. już edycji projektu pt.: „Bardziej Samodzielni” uczestniczyło
ośmioro młodych ludzi z gminy Gierałtowice,
którzy z różnych przyczyn nie zakwalifikowali się
do terapii w ośrodkach specjalistycznych,
głównie ze względu na brak wolnych miejsc.
Zajęcia z nimi odbywały się w każdą sobotę w sali
GOK-u. Ich uczestnicy mieli zapewniony transport na zajęcia i powrotny.

W ostatni weekend każdego miesiąca brali
udział w dwudniowych wycieczkach, w trakcie
których terapeuci pracowali nad poprawą ich
usamodzielnienia, gdyż, jak podkreślają, usprawnienie i utrwalenie podstawowych czynności
dnia jest niezwykle istotne z punktu widzenia
aktywizacji społeczno-zawodowej.
- Każdy z podopiecznych miał swojego terapeutę. W warunkach placówek dla osób niepełnosprawnych taki komfort pracy byłby
nieosiągalny. - mówi Agnieszka Kluczniok oligofrenopedagog i jednocześnie koordynator
warsztatów - Zajęcia były tak prowadzone, aby
uświadomić uczestnikom, że sami potrafią coś
zrobić. To nie są osoby, które muszą być tylko
ciężarem. Mogą być również użyteczne. Jest
postęp, coraz lepiej radzą sobie z pracami
pożytecznymi. Pamiętać jednak należy, że umiejętność nie ćwiczona, zanika.
W ramach zajęć wychodzili również na spacery
po gminie, np. do cukierni. - W ten sposób
chcieliśmy m.in. pokazać, że niepełnosprawni są
w gminie, że tutaj funkcjonują i mają tu swoje
miejsce - wyjaśnia koordynator warsztatów.
Warsztaty prowadzone cyklicznie od roku 2010
wpłynęły również na integrację rodzin niepełnosprawnych. Poznali się wszyscy. Spotykają się
przynajmniej raz w miesiącu, na przemian
w swoich domach. W rozmowach koncentrują się
głównie na temacie swoich dzieci, rozmawiają
o postępach w terapii, wymieniają doświadczenia.
Prawie półroczne warsztaty dobiegły końca,
jednak napisali już nowy projekt i czekają na jego
pozytywną ocenę z nadzieją, że kolejny dopływ
unijnych pieniędzy pozwoli zorganizować następne zajęcia.

Źródło: Ewa Dudzińska, tekst: J. Miszczyk

GOK dla przedszkolaków
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi projekt
pt.: „EDU-raj dla dzieci z Gminy Gierałtowice”,
którego celem jest polepszenie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jego realizacja możliwa jest dzięki środkom pozyskanym
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. - Ogólna wartość
projektu wynosi 49,5 tys. zł. - informuje Beata
Nitsze z GOK w Gierałtowicach.
W projekcie uczestniczy 20 maluchów z terenu
naszej gminy. Zajęcia odbywają się w świetlicy
GOK w Paniówkach. - Głównym celem
edukacyjnym projektu jest nauczenie dzieci
czytania prostych książeczek, tak aby dobrze
zrozumiały ich treść. - objaśnia Monika Matuszczyk z Gminnego Ośrodka Kultury - Instruktorki
prowadzące naukę (Grażyna Mijacz i Agata
Musioł) wykorzystują do tego program „Mały
Odkrywca”, który proponuje naukę czytania
poprzez zabawę. Dzięki temu wykorzystuje się
naturalne możliwości i predyspozycje małych
dzieci.

Program projektu podzielony jest na 60 jednostek dydaktycznych i zawiera 9 książeczek dla
każdego uczestnika. Materiał w nich zawarty
pozwala dzieciom poznawać nowe wyrazy i ich
znaczenie, a także przenosić się w czasie i przestrzeni, odkrywać różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi oraz ich obyczaje. C.d - s.7

Puszki z serduszkami pełne datków
Gimnazjaliści z Gierałtowic kwestowali na rzecz WOŚP
Dokończenie ze str. 1
13 stycznia, w dniu XXI Finału WOŚP, 20 wolontariuszy ruszyło w teren, by zbierać środki dla
ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej
seniorów. Kwestowali we wszystkich sołectwach
gminy Gierałtowice oraz w Knurowie i Gliwicach.
Mieszkańcy chętnie wsparli inicjatywę i puszki
wolontariuszy wypełniły się po brzegi.
- Zebrane pieniądze przeliczyliśmy komisyjnie
w poniedziałek, a ich suma przyjemnie nas zaskoczyła! - podkreśla Aleksandra Bargiel-Firlit Okazało się że zebraliśmy 15 321,01 zł! Wszystkie
środki przelaliśmy tego samego dnia na konto
Orkiestry.
/J.M./

REFERATY URZĘDU GMINY

najbardziej potrzebne, m.in.: artykuły spożywcze, środki czystości,
koce, pościel, ubrania, przybory szkolne, a także zabawki dla dzieci,
książki i słodycze. Paczki zostały przekazane rodzinie 9 grudnia za
pośrednictwem opiekuna rodziny - wolontariusza „Szlachetnej paczki”.
„Pełna miska dla schroniska” - to kolejna akcja, w którą zaangażowani
byli członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z Gierałtowic. Ich działania skierowane były na pomoc dla schroniska zwierząt „Psitul mnie”
w Zabrzu. Uczniowie zebrali suchą karmę dla psów i kotów, kocyki i zabawki. Prowadzona była także zbiórka pieniężna, dzięki której zakupili
50 kg mięsa.
Źródło: Aleksandra Bargiel-Firlit

Z muzyką na ty
W roku szkolnym 2012/2013 Gminne
Przedszkole w Przyszowicach, będące częścią
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, realizuje
roczny plan rozwoju pod nazwą „Z muzyką na
ty”. W ramach programu przedszkolacy wzięli
udział w dwóch ważnych wydarzeniach.
11.01.2013 r. nasze przedszkole odwiedziła
Orkiestra Dęta KWK Makoszowy pod dyrekcją
Henryka Mandrysza. Było to niezapomniane
przeżycie zarówno dla dzieci, jak i muzyków ich
odwiedzających. Orkiestra zaprezentowała się
w repertuarze kolęd oraz uraczyła słuchaczy
marszami. Podczas spotkania dzieci poznały instrumenty na których grają członkowie orkiestry,
zapoznały się z ich wyglądem i możliwościami
wydobywania z nich dźwięków. Przedszkolacy
próbowali także sami grać na instrumentach, co
nie było wcale łatwe, ale zakończyło się pełnym
sukcesem, więc żywimy nadzieję, że za parę lat
ujrzymy niektórych z nich w szeregach orkiestry.
15.01.2013 r. nasze przedszkole odwiedzili
goście z sąsiednich miejscowości, aby wziąć
udział w konkursie pt. „Zimowe Śpiewanie”.
W jury konkursu zasiedli: Henryk Mandrysz dyrygent orkiestry dętej i chóru „Słowik”, Kornelia i Eugeniusz Bylicowie - emerytowani nauczyciele szkoły w Przyszowicach, Ewa Skrzydło wicedyrektor ds. Przedszkola ZSP w Przyszowicach.
.

.

Stanisław Oślizło żegna Henryka Bałuszyńskiego

.

Dzieci prezentowały piosenki świąteczne, zimowe i kolędy - rywalizując w czterech kategoriach wiekowych. Po długich i burzliwych
obradach jury wybrało laureatów, a zostali nimi: Karolina Nowak z Gierałtowic w grupie trzylatków, Maria Klecz z Przyszowic w grupie czterolatków, Zofia Gatner z Paniówek w grupie pięciolatków, Daniel
.
Kudyba z Przyszowic w grupie sześciolatków.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez sponsorów, a byli nimi: Rada Rodziców Przedszkola w Przyszowicach, Firma „Jamar” Michał Jałowiecki, Firma „Bager” Michał Kukliński oraz „Drogerie AS” Marzena i Szymon Adamczyk. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom, zaś sponsorom dziękujemy za
upominki, które ucieszyły śpiewających.
.

/Barbara Jałowiecka-Cempura/

.

GOK dla przedszkolaków
Dokończenie ze str. 6

W programie realizowane są również zajęcia
ruchowe. Nie brakuje zabaw literkami i wyrazami
z poszczególnych książeczek. Dodatkowo wykonywane są ciekawe eksperymenty, dzięki którym
dzieci rozwijają swoją spostrzegawczość, kreatywność, pomysłowość, zainteresowania, a co
najważniejsze, samodzielne myślenie.
Zakończenie realizacji programu przewidziano
na 30 czerwca br.
/Źródło: GOK, opr. J.M./

WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032. 30. 11. 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032. 30. 11. 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032. 30. 11. 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl
.

Chcą pomagać
Wolontariusze z „Promyka nadziei” uczestniczyli również w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
paczka”. W tym roku pomoc skierowali do rodziny, która znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji
materialnej - matce opieka nad dziećmi nie pozwala na podjęcie pracy. Dodatkowo sprawę komplikuje alkoholizm męża. W rodzinie jest trójka
dzieci w wieku 1,5 roku, 4 i 7 lat. Dzięki hojności
darczyńców przygotowali 10 paczek, w których
znalazły się rzeczy wskazane przez rodzinę jako

informator

Dokończenie ze str. 3

Po drugie - mieszkaniec będzie wolny od wszelkich umów, które do tej
pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci teraz zrobi to za niego gmina;
po trzecie - znikną zmartwienia co zrobić ze starą pralką, zniszczoną
szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - gmina
będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich
odpadów;
po czwarte - każdy kto selektywnie zbiera odpady będzie robił to nie
tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną
zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.
Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi niewątpliwie wpłynie również na poprawę środowiska
naturalnego.
TO WSZYSTKIM NAM SIĘ OPŁACI !!! /Referat Ochrony Środowiska/

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032. 30. 11. 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szołtysek
tel. 032. 30. 11. 313;
e-mail: okomp@gieraltowice.pl
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032. 30. 11. 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 032. 30. 11. 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032. 30. 11. 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
tel. 032. 30. 11. 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Budownictwa i Architektury
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032. 30. 11. 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032. 30. 11. 390;e-mail:ros@gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032. 30. 11. 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032. 30. 11. 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 032. 30. 11. 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032. 30. 11. 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032. 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7b
Dyrektor - Paweł ROSICKI
tel. 032. 30. 11. 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gminne Centrum Informacji
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032. 30. 11. 527, 032. 30. 11. 528,
032. 30. 11. 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032. 30. 11. 521; fax: 032. 30. 11. 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032. 30. 11. 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032. 30. 11. 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032. 30. 11. 508; 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 032.30.11 509; 601 056 069
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Sukcesem zakończył się udział młodych pływaków Jedności 32 Przyszowice w Międzynarodowym Mityngu Pływackim rozegranym
15-16 grudnia w Pawłowicach. Zawodnicy Jedności sześciokrotnie stawali na podium. Na
najwyższym stopniu Robert Wyrobek (rocznik
2003), który zdobył złoty medal w wyścigu na
200 m stylem dowolnym. Robert zdobył jeszcze
dwa medale brązowe w wyścigach na 50 i 100 m
stylem grzbietowym.
Dwa medale brązowe wywalczyła Magdalena Swaczyna (rocznik 2003) w wyścigach na
200 m stylem dowolnym i 100 m grzbietem.
Szósty medal, również brązowy, zdobył
Bartosz Prokop (rocznik 2002) w wyścigu na
200 m stylem dowolnym.
W zawodach uczestniczyło kilkuset pływaków
z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.
Złoty medal 9-letniego Roberta Wyrobka, to
spore zaskoczenie, ponieważ w klubie trenuje
dopiero od września ubiegłego roku. W przyszłości chciałby zostać dobrym pływakiem
i wystartować na Olimpiadzie, póki co
ogromnie cieszył się ze złota zdobytego w Pawłowicach, a korzystając z okazji pragnie
pozdrowić: rodziców, babcię i dziadka, koleżanki i kolegów z klasy oraz wychowawczynię.
W wyjeździe na zawody dopomógł sekcji
główny sponsor klubu Marek Błaszczyk.

Sekcja pływacka Jedności Przyszowice prowadzona przez dr Alicję Stachurę.

Wyniki
Magdalena Swaczyna rocznik (2003):
200m stylem dowolnym: 3:13,02 – 3 miejsce;
50 m stylem grzbietowym: 0:45,34 – 5 miejsce;
100 m stylem grzbietowym: 1:39,14 – 3 miejsce;
Kocur Sandra rocznik (2003):
50 m stylem grzbietowym: 0:48,49 – 9 miejsce;
50 m stylem motylkowym: 59,54 – 6 miejsce;
Wyrobek Robert (2003):
200m stylem dowolnym: 3:09,29 – 1 miejsce;
50 m stylem grzbietowym: 0:44,40 – 3 miejsce;
100 m stylem grzbietowym: 1:35,82 – 3 miejsce;
Pierchała Maksymilian (2004):
50 m stylem grzbietowym: 0:52,76 – 14 miejsce;
100 m stylem grzbietowym: 1:54,83 – 10 miejsce;
Robert Wyrobek z trener
Bartnik Dariusz (2003):
Alicją Stachurą, po treningu 50 m stylem grzbietowym: 0:48,51 – 10 miejsce;
na basenie Wodnik.
100 m stylem grzbietowym: 1:46,28 – 8 miejsce;
Prokop Bartosz (2002):
200m stylem dowolnym: 2:55,34 – 3 miejsce;
50
/J.M./ m stylem dowolnym: 0:37,44 – 7 miejsce;

Pierchała Paulina (2002):
100m stylem klasycznym: 1:49,46 – 5 miejsce;
100m stylem grzbietowym: 1:41,80 – 7 miejsce;
Kruczkowski Adam (2002):
100m stylem dowolnym: 1:28,97 – 13 miejsce;
200m stylem dowolnym: 3:13,82 – 9 miejsce;
Wiszniowski Patryk (2002):
50 m stylem dowolnym: 0:39,61 – 11 miejsce;
200m stylem dowolnym: 3:12,24 – 8 miejsce;
Mandziej Angelika (2000):
200m stylem dowolnym: 2:58,17 – 15 miejsce;
50 m stylem klasycznym: 0:47,53 – 16 miejsce;
Wyrobek Rafał (2000):
200m stylem dowolnym: 2:43,07 – 13 miejsce;
50 m stylem grzbietowym: 0:38,11 –13 miejsce;
Stareczek Kamil (2000):
50 m stylem dowolnym: 0:35,45 – 26 miejsce;
200m stylem dowolnym: 2:57,29 – 18 miejsce;
Widuch Kamila (1998):
50 m stylem grzbietowym: 0:39,45 – 5 miejsce;
100 m stylem grzbietowym: 1:26,62 – 4 miejsce;

Szachowe sukcesy Klaudii Wagner
Uczennica Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach zagra w Finale Szachowych
Mistrzostw Polski.
Miniony rok przyniósł Klaudii Wagner,
jedenastoletniej uczennicy Szkoły Podstawowej w Gieraltowicach, wiele znaczących sukcesów szachowych. Największym z nich jest
z pewnością awans do Finału Mistrzostw Polski
w Szachach Klasycznych, które odbędą się
w bieżącym roku. Prawo gry w Finale MP wywalczyła na Mistrzostwach Międzywojewódzkich (Szczyrk 14-21.10.2012 r), gdzie zajęła II miejsce w grupie dziewcząt do lat 11.
O sile gry Klaudii świadczą świetne rezultaty,
które osiągnęła na Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
(Warszawa, 2-5.08.2012 r.), gdzie zajęła odpowiednio VIII i VI miejsca, pokonując m.in.
aktualną mistrzynię Polski w szachach klasycznych.
Dużym sukcesem okazał się start w 48 Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Aki-

by Rubinsteina w Polanicy Zdroju, gdzie zajęła
I miejsce w kategorii dziewcząt do lat 10.
Klaudia jest aktualną mistrzynią Śląska
dziesięciolatków w szachach szybkich i wicemistrzynią w szachach klasycznych.
Zdobyła II kategorię szachową. Obecnie trenuje
w klubie UKS Pałac Młodzieży Katowice u trenera (kandydata na mistrza) Andrzeja Wańka.
Jednak pierwsze szachowe kroki stawiała
w Gierałtowicach pod okiem trenera Ryszarda
Nowaka, natomiast pierwszą partię w życiu
rozegrała ze swoim dziadkiem Hipolitem. Miała
wtedy zaledwie 6 lat.
Warto przypomnieć, że Klaudia aktywnie
uczestniczyła w turniejach szachowych
o Grand Prix Gminy Gierałtowice, które organizował Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
/J.M./

Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych
5 lutego o godz. 16 30 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gierałtowicach, przy ul. Korfantego 7b, rozegrany zostanie Turniej Szachowy dla uczniów szkół podstawowych.
Najlepsi uczestnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wśród wszystkich rozlosowane zostaną upominki.

Na turniej można się zapisać w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, przy
ul. Korfantego 7b. Tel.: 32 301 15 11.
Jednym z celów turnieju jest wyłonienie zawodników do turnieju klasyfikacyjnego na kategorie szachowe, który rozegrany zostanie
11-13 lutego br. w Gliwicach.

