
MAN DLA SUPERMENÓW
Chudowski MAN to ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4x2 
ze zbiornikiem na 5000 litrów wody, 
silnikiem o mocy 280 KM. Posiada 
czterodrzwiową kabinę o układzie 

miejsc 1+1+4, z zabudową pożarniczą z materiałów odpor-
nych na korozję, skrytki, zbiornik środka pianotwórczego, 
autopompę o wydajności 3200 litrów/min, działko wodno-
pianowe DWP 24, linię szybkiego natarcia, 60-metrowy 
wąż, standardowe wyposażenie pożarnicze. 
Do zwyczajowego wyposażenia ze środków gminy Gierał-
towice dokupiono dodatkowy sprzęt, m.in. pompę pływają-
cą Niagara, zestaw przydatny przy wypadkach drogowych 
i komplet do udzielania pierwszej pomocy.

CHUDÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Chudowie otrzymała 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. — To 
najprawdopodobniej najnowocześniejszy wóz strażacki 
w województwie — chwali pojazd kierowca Grzegorz Kot.

ks. JANUSZ KWAPISZEWSKI, proboszcz 
chudowskiej parafi i, a zarazem 
dziekan dekanatu Knurów. Tuż po 
mszy świętej ks. Kwapiszewski po-
święcił nowy wóz bojowy. — Został 
stworzony przez ludzi i dla ludzi, 
by służyć dobru. Niechaj czyni to 
dobrze, chociaż szczerze życzę 
wam jak najmniej sytuacji, które 
zmuszałyby do zmagania się ze 
złem — powiedział kapłan tuż po 
pokropku. Tej uroczystej chwili 
przyglądało się wielu chudowian i 
gości przybyłych do świątyni. Byli 
wśród nich wójt gminy Gierałtowi-
ce JOACHIM BARGIEL, TADEUSZ MAMOK 
— prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP w Gliwicach, a zara-
zem członek prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP w Katowi-
cach, radni z Chudowa WIESŁAW 

PASZEK i EUGENIUSZ KURPAS, sołtys 
JÓZEF POSIŁEK, pracownicy urzędu, 
organizacji społecznych i oczywi-
ście strażacy z zaprzyjaźnionych 
jednostek. Odświętność podkreślała 
obecność pocztów sztandarowych 
— strażackich, górniczych i śpiewa-
czych. Także włączone na chwilę 
sygnały świetlne i 
dźwiękowe…

Druga część 
ceremonii miała 
miejsce przed sie-
dzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
Jej kulminacyj-
nym momentem 
było symboliczne 
przekazanie klu-
czyków do wozu i 
jego chrzest.

— Jako strażacy wielokrotnie 
dowiedliście swojej odwagi i 
umiejętności w ratowaniu życia 
i dobytku. My, czyli mieszkań-
cy, jesteśmy wam wdzięczni za 
gotowość, a gdy wybija godzina 
próby, to także za 
ofi arność w niesieniu 
pomocy — zwracał 
się do strażaków wójt 
gminy Joachim Bargiel. 
— Ten nowoczesny 
wóz to wyraz olbrzy-
miej wdzięczności, a 
zarazem pewności, że 
zawsze będziecie nas 
chronić.

— Jesteśmy świadomi ol-
brzymiego zaufania, którym 
mieszkańcy nas obdarzają. Nie 
zawiedliśmy go i nadal ze wszyst-
kich sił będziemy służyć pomocą 
wszystkim, którzy będą jej potrze-
bować — zapewnił zebranych ANTO-

NI ŻYMEŁKA, dowódca OSP Chudów.
— To wyjątkowy samochód, cie-

szę się, że mogę nim kierować — 
nie krył satysfakcji kierowca GRZE-

GORZ KOT w chwili, gdy wójt Bargiel 
wręczał mu kluczyki do wozu. 

Szampańską — dosłownie 
— oprawę miał chrzest wozu. 

— Nadajemy ci imię Florian, abyś 
tak jak święty, niósł zawsze po-
moc potrzebującym — powiedzieli 
chrzestni — ILONA SZOŁTYSEK i MAREK 

ORGANIŚCIOK — nim skropili szampa-
nem auto. Udziałem strażaków 

i gości stało się symboliczne prze-
cięcie wstęgi.

— Jako chudowianie cieszymy 
się, że do naszej jednostki trafi ł 
tak dobry sprzęt — podkreślił rad-
ny WIESŁAW PASZEK. Opinię tę podzie-
lił sołtys JÓZEF POSIŁEK : — Jesteście 
tego warci… — komplementował 
strażaków. 

Strażacy docenili wkład samorzą-
du i władz OSP w pomoc jednostce. 
Symbolicznym tego okazaniem było 
wręczenie specjalnych statuetek. 

Z kolei prezes Zarządu Po-
wiatowego ZOSP TADEUSZ MAMOK 
przekazał strażakom z Chudowa 
okolicznościowe odznaki. — To 
symboliczny dowód uznania dla 
waszego profesjonalizmu — wy-
jaśnił.

— Choć wszyscy cieszymy się 
z nowego nabytku, to z serca ży-
czylibyśmy sobie, by potrzeba jego 
użytku w warunkach bojowych 
zdarzała się jak najrzadziej… 
— wyraził odczucia zebranych wójt 
Bargiel. — Jeśli jednak będzie 
taka konieczność, nie wątpię, że 
trafi ł we właściwe ręce… 

/bw/; Foto: Bogusław Wilk

SuperMAN do pomocy
Nowy nabytek trafi ł do chudowskiej 
jednostki za sprawą Urzędu Gminy 
Gierałtowice. Został zakupiony ze 
środków budżetowych samorządu 
oraz dotacji Komendy Wojewódzkiej 
OSP. Ofi cjalne przekazanie pojazdu 
miało odświętną oprawę. Odbyło 
się w niedzielę 26 listopada. Cere-
monię rozpoczęło nabożeństwo w 
intencji strażaków w kościele para-
fi alnym w Chudowie. Odprawił je 
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Niechaj 
Święta Bożego Narodzenia 
będą Bliskością i Spokojem

a Nowy Rok 
— dobrym czasem

Konstanty Ildefons Gałczyński
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PRZYSZOWICE

Uczone pochwały
Wystawę „Raczkowie przyszowiccy” odwiedził 
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, naukowiec 
specjalizujący się w badaniu genealogii szlachy 
śląskiej. Komplementował ekspozycję 
i przyszowian.

— Jestem pod wrażeniem 
tej przeciekawej wystawy 
— przyznał dr Kuzio-
-Podrucki w rozmowie 
z Krystyną Grodoń

Jedna z publikacji dra AR-

KADIUSZA KUZIO-PODRUCKIEGO 
rodu TIELE-WINKLER. Jakież 
było zdziwienie naukowca, 
gdy przy kościele w Przy-
szowicach zobaczył płytę 
nagrobną AMALII VON TIELE, 
należącej po mężu do tego 
rodu. Miłe zaskoczenie pod-
trzymał mu spacer po przy-
szowickiej nekropolii. Tutaj 
uwagę naukowca zwróciła, 
zachowana w doskonałym 
stanie, kwatera rodu VON 

RACZEK. 
Na koniec swojego po-

bytu w Przyszowicach 
— odbywającego się na za-
proszenie Towarzystwa Mi-
łośników Przyszowic — dr 
Kuzio-Podrucki zwiedził 
wystawę w zamku, przygo-
towaną przez prezes TMP 
KRYSTYNĘ GRODOŃ.

Bogusław Wilk
Foto: Archiwum TMP

CIEKAWOSTKA

Powiat 
na DVD
Nakładem Starostwa Powia-
towego w Gliwicach ukazała 
się płyta DVD. W krótkiej 
obrazowej charakterystyce 
powiatu autorzy reklamują 
jego najciekawsze zakątki. 
Wśród nich wymieniają 
także walory gminy Gierał-
towice. 

/b/

CHUDÓW

Urodzinowy 

WIĄZ
W niecodzienny sposób Stanisław Kostka 
z Chudowa chciałby uczcić swoje 80. urodziny. 
Postanowił, że sprezentuje i posadzi na skwerze 
przy pomniku w Gierałtowicach specjalny, 
parkowy wiąz.

Stanisław Kostka 
z żoną Heleną

GIERAŁTOWICE

Będzie 
nowa 
strona
Zgodnie z przyjętą przez 
Radę Gminy Gierałtowice 
„Strategią Promocji Gminy 
Gierałtowice” w trakcie 
opracowywania jest nowa 
strona internetowa gminy 
(www.gieraltowice.pl). Po-
niżej prezentujemy „zrzut” 
jednej z projektowanych 
stron. 

/b/

nosi tytuł „Winklerowie 
— ich dzieje i fortuna”. 
Omawia w niej m.in. karierę 

GMINA GIERAŁTOWICE

Bezpłatne 
szkolenia dla rolników
Urząd Gminy w Gierałtowicach pozyskał 
ponad 1,8 mln zł z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na 
szkolenia dla rolników.

Urząd pozyskał fundusze 
z Unii Europejskiej na re-
alizację projektu pt. „Nowe 
kwalifi kacje szansą na nowy 
zawód”. Projekt ten reali-
zowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
działania 2.3 - Wzmocnienia 
Rozwoju Zasobów Ludzkich 
w Regionach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004 
– 2006. Obejmie 156 osób 
– rolników i domowników 
oraz inne osoby zatrudnione 
w rolnictwie, zaintereso-
wane pracą w sferze poza-
rolniczej. Zajęcia obejmą 

m.in. szkolenia z zakresu 
doradztwa zawodowego, 
obsługi komputera, ABC 
przedsiębiorczości oraz 
prawa jazdy kategorii B lub 
C. Cykl szkoleń potrwa do 
listopada 2007 roku. Udział 
będzie bezpłatny. 

Na realizację projektu 
Gmina otrzymała dokładnie 
1.844.312, 54 zł. Z tej kwoty 
75 proc. stanowią środki z 
Unii Europejskiej, natomiast 
25 proc. - środki z budżetu 
państwa. 

Rekrutacja osób chęt-
nych do wzięcia udziału 
w projekcie trwa do końca 
stycznia 2007 r. Formularze, 
ankiety zgłoszeniowe można 
pobrać ze strony interneto-
wej (www.efs.gieraltowice.pl 
- zakładka „formularze”) lub 
w biurze projektu EFS (ul. 
Ks. Roboty 48; budynek OSP 
w Gierałtowicach).

/bw/

Pomysł mile zaskoczył wójta 
gminy JOACHIMA BARGIELA. 

— To bardzo cie-
kawa inicjatywa. 
I na pewno poży-
teczna, bo upięk-
szy ten z każdym 
rokiem ładniejący 
zieleniec. 

Pan Stanisław to 
z dziada pradziada 
ogrodnik. Przez 
lata prowadził z 
żoną gospodarstwo 
ogrodnicze. Dzisiaj 
rodzinne tradycje 

kultywują najmłodsi. 
— Wnuczka jest wykształ-
conym architektem kra-
jobrazu, wnuk również 
wybrał studia w ogrodni-
czym kierunku — mówi. 
Urodzinowym wiązem 
będzie Ulmus Camperdow-
ni. To drzewo o koronie z 
silnie zwisającymi do ziemi 
gałęziami. Cenione przez 
architektów krajobrazu, 
chętnie sadzone w parkach 
i ogrodach. — Bardziej roz-
powszechnione w parkach 
są wiązy złociste, ten na 
pewno będzie ciekawą 
odmianą — zapewnia pan 
Stanisław. O urodzinach 
seniora pamiętali nie tyl-
ko najbliżsi, przyjaciele i 
znajomi. Z gratulacjami 
pospieszyli także członko-
wie Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycz-
nych. — Życzymy dobrego 
samopoczucia, pomyślno-
ści, pogody ducha i spokoj-
nych, zdrowych i długich 
lat życia — czytamy w 
liście gratulacyjnym podpi-
sanym przez EMANUELA BARO-

NA, prezesa Zarządu Miej-

skiego związku w Knurowie. 
— Przeżycia wojenne mąż 
do dzisiaj nosi w pamię-
ci — mówi HELENA KOSTKA. 
— Jest kombatantem z 
prawdziwie wojennym 
epizodem w życiu — doda-
je przypominając walki na 
zachodnim froncie, niewolę 
amerykańską i służbę w 
Wojsku Polskim na Zacho-
dzie. Także już powojenne 
losy w dalekiej Szkocji. O 
swoim towarzyszu broni 
pamiętali żołnierze w Wiel-
kiej Brytanii. — Nadano mi 
odznakę  weterana „HM 
Armed Forces” — pokazuje 
nieduży znaczek. — To miłe, 
nawet po latach — dodaje.

Urodzinowy wiąz znajdzie 
swoje miejsce na skwerze 
najprawdopodobniej jeszcze 
przed końcem roku. — Cze-
kam na sprzyjającą chwilę 
— mówi pan Stanisław.

/bw/; Foto: Bogusław Wilk 15
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PO TRAGEDII W KOPALNI „HALEMBA”

Tempo w żałobie
Przygnębienie, żal i pustka - to pierwsze 
reakcje w klubie z Paniówek po wieści o śmierci 
Arkadiusza Falkusa, jednego z piłkarskich 
fi larów Tempa.

PIŁKA NOŻNA

Daleko 
od pucharu
Na 1/8 fi nału Pucharu Polski w Podokręgu 
Zabrze zatrzymali się nasi reprezentanci. Ten 
szczebel rozgrywek okazał się za trudny dla 
przyszowickiej Jedności i LKS Gierałtowice.

Gierałtowicki zespół musiał 
uznać wyższość rywali z 
Walki II Makoszowy. Na bo-
isku w Zabrzu nasi piłkarze 
ponieśli porażkę 1:4.

Z kolei nieco szczęścia 
albo braku koncentracji 
zabrakło zawodnikom LKS 
Jedność Przyszowice. W 
meczu z KS Carbo Gliwice 

(u siebie) piłkarze Jedności 
w regulaminowym czasie 
gry zremisowali 3:3. Nie-
stety, w rzutach karnych 
ani razu nie udało się im 
pokonać bramkarza rywali. 
Piłkarze Carbo okazali się 
skuteczniejsi, stąd w kar-
nych wynik brzmiał 0:3.

Nie doszedł do skutku 

mecz pomiędzy MSKR Czar-
ni Pyskowice i LKS Tempo 
Paniówki. Zawody zostały 
odwołane w związku z tra-
giczną śmiercią ARKADIUSZA 

FALKUSA, piłkarza drużyny 
z Paniówek, który zginął w 
kopalni „Halemba” w Ru-
dzie Śląskiej. Mecz odbędzie 
się na wiosnę 2007 r. 

W pozostałych meczach 
1/8 fi nału zanotowano wy-
niki: KS Sokół Łany Wielkie 
- LKS Przyszłość Ciochowi-
ce 1:4, SKS Gwarek Zabrze - 
ŁTS Łabędy 1:5, KS Korona 
Bargłówka - KS Concordia 
Knurów 0:6, KS Start Prze-
zchlebie - GKS Piast II Gli-
wice 1:4. Walka Makoszowy 
miała wolny los. 

Mecze ćwierćfi nałowe zo-
staną rozegrane na wiosnę.

Jan Smieszek, bw

W tragedii w kopalni „Ha-
lemba” w Rudzie Śląskiej 
śmierć poniosło 23 górni-
ków. Jednym z nich był 
ARKADIUSZ FALKUS, 29-letni 
zawodnik klubu w Paniów-
kach. Prezes Tempa, JÓZEF 

ORGANIŚCIOK, o wypadku 
w kopalni dowiedział się 
od kolegi, który pracuje w 
rudzkiej kopalni. - Zadzwo-
nił do mnie i powiedział, 
że wśród górników, którzy 
znaleźli się w rejonie wy-
buchu jest nasz piłkarz 
- wspomina pan Józef. 
- Niestety, późniejsze 
komunikaty potwierdzi-
ły smutną wiadomość o 
śmierci Arka. 

Falkus był związany z 
klubem od lat. - Arek za-
czynał jako trampkarz, 
później grał w zespole ju-
niorów. Jako senior repre-
zentował nasz klub zarów-
no w trudnych sytuacjach, 
jak i w okresie naszych 
sukcesów. Był jednym z 
autorów naszych dwóch 
awansów do klasy okrę-
gowej. To Jemu koledzy z 
zespołu powierzyli funkcję 
kapitana. Grał na pozycji 
stopera. Był waleczny i 
ambitny. Spełniał rolę pod-
pory bloku defensywnego. 

W tym sezonie grał w na-
szej drugiej drużynie, któ-
ra występuje w B-klasie. 
Był dobrym chłopakiem…

Kilka dni po tragicznych 
wydarzeniach klub z Panió-
wek miał rozegrać pucha-
rowe spotkanie z Czarnymi 
Pyskowice. Ze zrozumia-
łych względów mecz nie 
doszedł do skutku. 

PiSk, bw; Foto: Piotr Skorupa

Drużyna Tempa Paniówki - trzeci od lewej w dolnym rzędzie Arkadiusz Falkus

ZAGRALI DLA GÓRNIKÓW

9 września na stadionie Ruchu Chorzów odbył się mecz pomię-
dzy reprezentacjami Śląska pod wodzą Antoniego Piechniczka i 
kadry Polski, trenowanej przez Leo Beenhakkera. Wśród uczest-
ników zawodów był Rafał Jankowski, piłkarz Tempa Paniówki. 
Mecz zakończył się wynikiem 1:1, ale to nie rezultat był najważ-
niejszy, lecz przesłanie. Spotkanie było bowiem formą uczczenia 
pamięci tragicznie zmarłych górników. Dochód z zawodów został 
przekazany na rzecz rodzin ofi ar tragedii w „Halembie”. 
SKŁAD KADRY ŚLĄSKA: 
BRAMKARZE: Mateusz Sławik (Górnik Zabrze), Krzysztof Da-
mian Kozik (Piast Gliwice), Sebastian Nowak (Ruch Chorzów). 
Obrońcy: Błażej Radler (Górnik Zabrze), Daniel Treściński 
(Zagłębie Sosnowiec), Grzegorz Baran (Ruch Chorzów), Da-
riusz Dudek, Jacek Kowalczyk (obaj Odra Wodzisław Śląski), 
Jacek Broniewicz (Polonia Bytom), Rafał Jankowski (Tempo 
Paniówki). POMOCNICY: Damian Seweryn (Górnik Zabrze), 
Mirosław Widuch, Adam Kompała (obaj Piast Gliwice), Bartło-
miej Chwalibogowski (Zagłębie Sosnowiec), Wojciech Grzyb 
(Ruch Chorzów), Mariusz Muszalik, Marcin Malinowski, Jan 
Woś (wszyscy Odra Wodzisław Śląski), Szymon Kapias, Łu-
kasz Wijas (obaj GKS Katowice). NAPASTNICY: Tomasz Moskal 
(Górnik Zabrze), Marcin Lachowski (Zagłębie Sosnowiec), 
Piotr Ćwielong (Ruch Chorzów), Marcin Chmiest (Odra Wo-
dzisław Śląski), Mariusz Mężyk (Polonia Bytom), Tomasz Ka-
sprzyk (Grunwald Ruda Śląska), Krzysztof Warzycha.
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SUKCES MŁODYCH KOSZYKARZY

Jak Chicago 
Bulls

CHORZÓW

Sukcesy 
na ŚCIANCE
10 grudnia w Chorzowie odbył się fi nał Pucharu 
Polski Uczniów Klas Sportowych. 

REPREZENTOWALI NAS 
I OSIĄGNĘLI WYNIKI:
Elżbieta Czech - II miejsce na 
trudność, II miejsce w klasyfi kacji 
generalnej Pucharu  Polski;
Monika Urzędnik - IV miejsce na 
czas;
Dudło Katarzyna;
Patrycja Metz - III miejsce w 
klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Paulina Kubicka - II miejsce na 
czas;
Aleksandra Dudło;
Angelika Więcko;
Ewelina Rusin - III miejsce na 
czas, IV miejsce na trudność;
Łukasz Lipok - I miejsce na trud-
ność, I miejsce na czas, I miejsce 
w klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Piotr Łastawiecki - III miejsce w 
klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Karol Wartal - II miejsce na czas, 
IV miejsce na trudność;
Jacek Czech - II miejsce na czas, 
III miejsce na trudność, I miejsce 
w klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Paweł Gabryś,
Karol Porwoł - I miejsce na 
czas, III miejscena trudność, II 
miejscew klasyfi kacji generalnej 
Pucharu Polski.

SKAT

Tuż za podium
Stefan Dylus z Przyszowic zajął czwarte miejsce 
w I Barbórkowym Turnieju Skata w Wilczy.
Zawody odbyły się 2 grudnia. O zwycięstwo rywalizowało 
28 graczy, którzy rozegrali trzy serie po 36 rozdań. Wśród 

nich był 89-letni RYSZARD TEN-

DERA, najstarszy szkaciorz 
w Polsce, reprezentujący 
barwy Ryfamy Rybnik. 
Bardzo dobrze wypadł STE-

FAN DYLUS, który zajął czwar-
te miejsce. Wygrał SZYMON 

DANEL z Energetyka Rybnik.
/bw/

 WYNIKI:
1. Danel Sz. (Energetyk Rybnik), 
2. Wodziczko T. (Stanica), 
3. Kosiec Z. (Energetyk Rybnik), 
4. Dylus S. (Przyszowice), 
5. Zacher J. (Knurów), 6. Mło-
czek J. (Energetyk Rybnik), 7. Fą-
fara K. (Pilchowice), 8. Skowron 
D. (Knurów), 9. Danel T. (Wilcza), 
10. Brola (Knurów).

PANIÓWKI

Szach w pucharze
Niemal 50 zawodników rywalizowało o Puchar 
Wójta Gminy Gierałtowice w III Gminnym i 
Śląskim Turnieju Szachowym w Paniówkach.
Zawody odbyły się 26 listopada. Przystąpiło do nich 48 
szachistów reprezentujących głównie kluby śląskie, choć 
byli też zawodnicy z Krakowa i Warszawy. W tej dobo-
rowej stawce było też 13 młodych szachistów z naszej 
gminy: JAKUB WIATEREK i KAROL CIEŚLIK (Szkoła Podstawowa 
w Gierałtowicach), ARTUR KOPIEC, MATEUSZ DZIUROŃ, MICHAŁ 

CHMIELARSKI, ŁUKASZ SKUTECKI, WOJCIECH TROJANKOWSKI, MICHAŁ 

SABASZ i JAKUB GRZEGORCZYK (wszyscy Gimnazjum Przyszo-
wice), ADAM MALCHERCZYK, TOMASZ MALCHERCZYK, KRYSTIAN WÓJ-

CIK i GRZEGORZ KONOPKA (wszyscy Gimnazjum Paniówki)
W klasyfi kacji generalnej turniej zakończył się zwycię-

stwem PIOTRA WOJCIECHOWSKIEGO z AZS Politechnika Śląska 
Gliwice (7,5 pkt.). Spośród naszych zawodników najwyżej 
został sklasyfi kowany (na 28 miejscu) JAKUB WIATEREK 
(4 pkt.). W klasyfi kacji gminnej indywidualnej wygrał 
Jakub Wiaterek przed Ar-
turem Kopcem i Mateuszem 
Dziuroniem. W klasyfi kacji 
drużynowej zwyciężyło Gim-
nazjum Przyszowice.

/bw/

MIKOŁAJKOWY WYSTĘP JAKUBA
2 grudnia w Gliwicach odbył się V 
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dzieci do 8 lat. Bardzo 
dobrze zaprezentowal się JAKUB 
WIATEREK , który na 73 startujących 
zawodników zajął 17 miejsce.

PRZYSZOWICE

Celuloidowa piłeczka nie słucha
Nie wiedzie się tenisistom stołowym Jedności 
Przyszowice w rozgrywkach IV ligi. 

Po siedmiu kolejkach tenisi-
ści Jedności zajmują ostatnie 
miejsce w 12-zespołowej 
stawce. Nie może być ina-

czej, bowiem nasi repren-
tanci do tej pory musieli 
uznać wyższość wszystkich 
rywali. Prowadzi SKS Spar-
takus Gliwice.

/bw/

PIŁKA NOŻNA

ANIOŁY na boisku?
Żółte kartki - owszem, 
ale ani jednej 
czerwonej! Tak 
łagodnej jesieni w 
wykonaniu naszych 
A-klasowych piłkarzy 
najstarsi kibice nie 
pamiętają.

Śląski Związek Piłki Nożnej 
pokusił się o zebranie da-
nych kartkowych na A-kla-
sowych boiskach. 
W tej grupie rozgrywkowej 
reprezentują naszą gminę 
ekipy Jedności Przyszowice 
i Gwiazdy Chudów. Choć 
obydwa zespoły różnie 
radzą sobie na boisku (Jed-
ność prowadzi, Gwiazda 
jest na 10 miejscu), to w 
klasyfi kacji kartkowej po-
czynają sobie nad wyraz 
zgodnie.  Jesienią piłkarze z 
Przyszowic zebrali 23 żółte 
kartki, chudowianie - 25 
„żółtek”. To taka średnia 
norma - „mistrz jesieni” w 
tej nieformalnej kategorii 
(Czarni Pyskowice) zaliczył 
aż 37 ostrzeżeń na żółto. 
Z drugiej strony Victoria 
Pilchowice 14-krotnie dała 
sędziom powód do sięgnię-
cia po taki kartonik. Jeśli 
chodzi o najbardziej brutal-
ną (zazwyczaj) klasyfi kację, 

próżno szukać naszych ekip. 
Piłkarze obydwu zespołów 
nie zaliczyli żadnej czerwo-
nej kartki! Na 16 drużyn tyl-

Wśród znakomitej stawki 
młodych sportowców z całej 
Polski świetnie zaprezento-
wali się zawodnicy UKS „W 
Skale” Gierałtowice.

W zawodach wystarto-
wało 14 zawodników gierał-

towickiego klubu. Osiągnęli 
duży sukces, gdyż aż dzie-
więciu stawało na podium. 
Z tej grupy aż pięcioro po 
sześciu edycjach Pucharu 
Polski znalazło się w pierw-
szej trójce.

/bw/

Paweł Strykowski, 
Jakub Leszek 
oraz Michał i Piotr 
Łastawieccy zajęli II 
miejsce w I Otwartym 
Turnieju Koszykówki w 
Knurowie.

Do rywalizacji trzyosobo-
wych zespołów przystąpiło 
aż 30 ekip. Zawody odby-
wały się w trzech katego-
riach wiekowych. Wśród 
młodszych uczestników 
znakomicie wypadli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Gierałtowicach. Chłopcy 
zdobyli II miejsce.

/bw/; Foto: Archiwum SP 
Gierałtowice

ko pięć może się pochwalić 
tak fair play zachowującymi 
się zawodnikami. Najgorzej 
w tym względzie (po dwie 
czerwone kartki) wypadli 
zawodnicy Żernicy, Pawło-
wa, Wielowsi i Szczygłowic.

Jan Smieszek, bw
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GIERAŁTOWICE. PIERWSZA SESJA RADY 
GMINY KADENCJI 2006-2010

Przewodniczący 
na inaugurację
Piotr Szołtysek przewodniczącym Rady Gminy, 
Marek Błaszczyk zastępcą przewodniczącego 
- to najważniejsze ustalenia inauguracyjnej sesji 
Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010.

SMUTNA BARBÓRKA

Cień Halemby 
Śmierć 23 górników przygnębiła całą górniczą brać. 
Odwołane zostały tradycyjne karczmy, obchody przebiegały 
w podniosłym, ale i smutnym tonie. 

W 2006 roku w polskich ko-
palniach zginęło 43 górników. 
Wśród nich był - niestety 
- Arkadiusz Falkus, mieszka-
niec gminy Gierałtowice.

Sesja odbyła się 23 listopa-
da. Obrady otworzył prze-
wodniczący rady kadencji 
2002-2006 ROMAN WŁODARZ. 
Zgodnie ze zwyczajem prze-
kazał prowadzenie najstar-
szemu spośród wybranych 
do rady. Radnym-seniorem 
okazał się ALOJZY MADEJA, 
który poprowadził sesję 
do chwili wyboru nowego 
przewodniczącego Rady 
Gminy. Przed rozpoczęciem 
obrad zebrani chwilą ciszy 
uczcili pamięć tragicznie 
zmarłych górników - ofi ar 
wypadku w kopalni „Ha-
lemba” w Rudzie Śląskiej. 
Wśród ofi ar był ARKADIUSZ 

FALKUS z Paniówek.
Po stwierdzeniu kworum 

przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej MARIAN 

MICHAŁEK wręczył radnym 
zaświadczenia o wybo-
rze. Chwilę później radni 
uczestniczący w sesji zło-
żyli przed prowadzącym 
obrady ślubowanie. Słowa 
roty brzmiały: „Wierny 
Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. 
Przewodniczący stwierdził, 

szkolnych komunalnych i 
innych jest pokaźny. Spo-
ra jest ilość ulic i dróg 
śródpolnych. Wszystko to 
świadczy o dobrej sytuacji 
gminy w przededniu reali-
zacji najważniejszych zadań, 
w przededniu otwarcia dla 
nowych inwestorów oraz w 
przededniu otwarcia się na 
nowych mieszkańców. 

W obradach, oprócz 
radnych, tradycyjnie udział 
wzięli zaproszeni goście. 
Byli wśród nich: zastępca 
wójta JANUSZ KORUS, skarbnik 
gminy MICHAŁ KAFANKE, soł-
tysi - GERDA CZAPELKA, MAŁGO-

RZATA DOMIN, JÓZEF POSIŁEK i 
ZYGMUNT SZOŁTYSEK, dyrektor 
PGK TADEUSZ WRANIK - oraz 
kierownicy referatów Urzę-
du Gminy i OPS. 

/bw/

SKŁADY KOMISJI 
STAŁYCH RADY 
GMINY 
GIERAŁTOWICE 
KADENCJI 
2006–2010

KOMISJA REWIZYJNA

Wiesław Paszek — przewodni-
czący, Alojzy Madeja, Tadeusz 
Nocoń i Leszek Żogała.
KOMISJA BUDŻETU 

I PLANOWANIA

Marian Szołtysek - przewodni-
czący, Andrzej Biskup, Marek 
Błaszczyk, Eugeniusz Kurpas, 
Tadeusz Nocoń, Wiesław Pa-
szek, Piotr Szołtysek, Wojciech 
Szołtysek, Artur Tomiczek 
- wiceprzewodniczący i Roman 
Włodarz.
KOMISJA KULTURY, 

OŚWIATY I ZDROWIA

Grażyna Malec - przewodniczą-
ca, Tadeusz Czech, Alojzy Ma-
deja, Tadeusz Nocoń, Wiesław 
Paszek – wiceprzewodniczący, 
Marian Szołtysek, Piotr Szołty-
sek, Roman Włodarz i Leszek 
Żogała.

KOMISJA ROLNICTWA, 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO

Marek Błaszczyk - przewod-
niczący, Tadeusz Czech, Pa-
weł Hirsz, Eugeniusz Kurpas, 
Grażyna Malec, Wojciech 
Szołtysek, Artur Tomiczek 
- wiceprzewodniczący, Roman 
Włodarz i Leszek Żogała.
KOMISJA SAMORZĄDU, 

PRZESTRZEGANIA 

PRAWA I UTRZYMANIA 

PORZĄDKU

Alojzy Madeja - przewodni-
czący, Andrzej Biskup, Paweł 
Hirsz, Eugeniusz Kurpas, Gra-
żyna Malec, Piotr Szołtysek, 
Wojciech Szołtysek i Leszek 
Żogała - wiceprzewodniczący.
KOMISJA GÓRNICTWA

Eugeniusz Kurpas - przewodni-
czący, Andrzej Biskup 
– wiceprzewodniczący, 
Marek Błaszczyk, Tadeusz 
Czech, Paweł Hirsz, Alojzy 
Madeja, Tadeusz Nocoń, 
Wiesław Paszek, 
Marian Szołtysek 
i Artur Tomiczek.

że wszyscy radni złożyli ślu-
bowanie, w związku z czym 
formalnie objęli mandat rad-
nego gminy Gierałtowice.

W toku dalszej części 
obrad wybrano przewodni-
czącego Rady Gminy i jego 
zastępcę. W tajnym głoso-
waniu największe poparcie 
uzyskał PIOTR SZOŁTYSEK. On 
też został przewodniczącym 
Rady Gminy. Na zastępcę 
przewodniczącego wybrano 
MARKA BŁASZCZYKA. 

Nowo wybrany prze-
wodniczący podziękował za 
okazane zaufanie. Wyraził 
wdzięczność Romanowi 
Włodarzowi, przewodniczą-
cemu poprzedniej kadencji, 
za wzorcową współpracę 
(Piotr Szołtysek był wi-
ceprzewodniczącym rady 
przez minione cztery lata). 
Mówiąc o planach prze-
wodniczący Szołtysek za 
priorytety uznał budowę 
kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków, realizację przyję-
tych programów i strategii, 
zdobycie inwestorów na 
tereny wyznaczone nowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego i pozyski-
wanie pieniędzy z funduszy 
pomocowych. 

Po tej części obrad głos 
zabrał wójt JOACHIM BARGIEL, 

który przedstawił sytuację 
fi nansową gminy i stan re-
alizacji budżetu. Sytuacja 
fi nansowa gminy jest dobra, 
za 10 miesięcy 2006 r. do-
chody ukształtowały się na 
poziomie 26,36 mln zł, co 
stanowi 81,53 proc. planu. 
Wydatki ukształtowały się 
na poziomie 27,64 mln zł, co 
stanowi 66,41 proc. planu. 
Gmina nie ma zadłużenia, 
żadnych zobowiązań ani 
kredytów. Gmina posiada 
udziały w spółkach: 100 
proc. udziałów w spółce 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej sp. z o.o. w 
Gierałtowicach (o wartości 
4,334 mln zł), udziały war-
tości 221 tys. zł w Przed-
siębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Gliwice, udziały 
wartości 2,1 tys. zł w Orze-
sko–Knurowskim Banku 
Spółdzielczym, udziały war-
tości 31,2 tys. zł w Przed-
siębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji w Knurowie SA. 
Razem wartość udziałów, 
jakie posiada gmina, wynosi 
4,558 mln zł.

Gmina posiada prawo 
własności do 275,7 ha 
gruntów. Z tego: w Gierał-
towicach 43,5 ha, w Przyszo-
wicach 103,2 ha, w Paniów-
kach 62,3 ha, w Chudowie 
66,7 ha. Wartość tych grun-
tów wynosi 10,61 mln zł.

Wartość budynków szkol-
nych (netto po umorzeniu) 
wynosi 23,2 mln zł, zaś war-
tość pozostałego majątku 
takiego jak: środki trwałe, 
wartości niematerialne i 
prawne i aktywa fi nansowe, 
obiekty budownictwa dro-
gowego wynosi 55,16 mln zł. 
Wartość dochodów z mająt-
ku gminy wynosi 130,71 tys. 

zł. Gmina posiada również 
mienie w postaci dróg i 
ulic. W Gierałtowicach 28 
dróg o długości 22,23 km 
i powierzchni 100.900 m2, 
w Przyszowicach 32 drogi 
o długości 23,5 km i po-
wierzchni 97.600 m2, w Pa-
niówkach 21 dróg o długości 
14,8 km i powierzchni 62.500 
m2, w Chudowie 17 dróg 
o długości 14,2 km i po-
wierzchni 61.700 m2. Razem 
w gminie jest 98 dróg o dłu-
gości 74,7 km i powierzchni 
około 322.700 m2. Ponadto 
gmina posiada około 10,5 
km długości i powierzchni 
3,7 ha dróg śródpolnych i 
wewnętrznych nieutwardzo-
nych. 

Stan fi nansowy gminy 
jest dobry, posiadany ma-
jątek w postaci obiektów 

— Zawód górnika wymaga 
niekiedy złożenia najwyż-
szej ofi ary za poświęce-
nie się w pracy — mówił 
podczas nabożeństwa 
barbórkowego ks. ANDRZEJ 

WIECZOREK, proboszcz parafi i 
świętych Cyryla i Metodego 
w Knurowie. W mszy świę-
tej uczestniczyli górnicy, ich 
najbliżsi oraz liczne delega-
cje samorządów, instytucji, 

organizacji i stowarzyszeń 
społecznych. Gminę Gierał-
towice reprezentowali wójt 
JOACHIM BARGIEL i EUGENIUSZ 

KURPAS, przewodniczący 
Komisji Górnictwa Rady 

Gminy Gierałtowice. Po na-
bożeństwie  udali się przed 
pomnik tragicznie zmarłych 
górników, gdzie składając 
wiązanki kwiatów oddali im 
hołd. bw, mk

Foto: Michał Kędzierski
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INWESTYCJE

Koniec wieńczy dzieło
Choć w kalendarzu zima za pasem, aura tego nie pokazuje. 
Ze sprzyjających okoliczności skorzystali wykonawcy 
realizujący inwestycje.

CHUDÓW

Szczególne powody do zadowolenia 
mają robotnicy zajmujący się za-
daniem pod nazwą: „Przebudowa 
ulicy Dworskiej w Paniówkach 
wraz z budową ścieżki rowerowej, 
chodnika i parkingu, kanalizacji 
deszczowej na odcinku od ul. 
Topolowej w 
Chudowie 
do OSP w 
Paniówkach”. 
Dla nich pogo-
da bez śniegu, 
mrozu i desz-
czu to zrzą-
dzenie niebios. 
Nic więc dziw-
nego, że prace postępują szybko, a 
ich efekty są już dzisiaj widoczne. 

W 2006 roku wykonano przebu-
dowę drogi (750 mb o nawierzchni 
asfaltobetonowej wraz ze zjazdami) 
wraz z przebudową trzech prze-
pustów oraz budową kanalizacji 
deszczowej. Poza tym ukończone 
zostały: chodnik, zatoka postojowa 
dla autobusów (z betonowej kostki 

o grubości 8 cm), ciąg pieszo–ro-
werowy i parking dla samochodów 
osobowych. W ramach zadania 
wykonano również przekładkę 
kabli teletechnicznych. Do wykona-
nia w roku 2007 pozostały roboty 
związane z oświetleniem ulicznym, 
urządzenia zabezpieczające ruch 

(balustrady 
na przebu-
dowanych 
przepustach 
oraz bariery 
ochronne), 
oznakowanie 
pionowe i po-
ziome, a także 
roboty wykoń-

czeniowe (humusowanie, obsianie 
trawą, roboty porządkowe). Umowa 
z wykonawcą robót przewiduje 
zakończenie prac na 31 maja 2007 
roku. Jeśli jednak aura będzie nadal 
sprzyjać inwestycja zostanie oddana 
wcześniej. Warto dodać, że inwety-
cja jest dofi nansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

PANIÓWKI

Zakończył się remont pomieszczeń 
sołtysówki i socjalno-gospodar-
czych w starej szkole w Paniów-
kach. W pierwszej połowie grudnia 
przekazano do użytku biura sołtysa 
wraz z salą konferencyjną oraz 
pomieszczenie szatni dla uczniów 
gimnazjum.

GIERAŁTOWICE

Przejaśniało w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gie-
rałtowicach. Po wycięciu i prze-
świetleniu niektórych drzew (topoli) 
przy ogrodzeniu od strony ul. Po-
wstańców Śląskich odsłonięty został 
cały kompleks szkolny. O przycince 
zdecydowały jednak nie walory es-
tetyczne, ale przygotowanie terenu 
pod przyszłe szkolne boiska sporto-
we oraz dbałość o bezpieczeństwo 
uczniów, przechodniów i kieru-
jących, dla których stare i suche 
konary stanowiły realne zagrożenie, 
zwłaszcza podczas silnego wiatru.

Ogłoszony został konkurs otwar-
ty na opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej budowy Ośrodka Zdro-
wia, Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach. Koncepcja programo-
wo-przestrzenna musi być zgodna 
z ogólnymi przepisami techniczno-
budowlanymi, wymogami regulami-
nu, a także przedstawiać w postaci 
rysunków, szkiców, schematów i 
opisów m.in. rozwiązania architek-
toniczno–budowlane określające 
formę i funkcje zaprojektowanego 
budynku, jego części i poszczegól-
nych pomieszczeń (rzuty, przekroje, 
widoki), informacje o planowanym 
układzie konstrukcyjnym oraz pro-
ponowanych rozwiązaniach mate-
riałowych, powierzchnię całkowitą 

i użytkową projektowanych po-
mieszczeń. Projektanci muszą 
uwzględnić potrzeby osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, a także sza-
cunkowe koszty inwestycji według 
poziomu cen z III kwartału 2006 
r. wraz z kosztem wykonania do-
kumentacji projektowej. W ocenie 
prac konkursowych brane będą 
pod uwagę: walory architektoniczne 
i plastyczne koncepcji, atrakcyjność 
i nowatorstwo rozwiązań archi-
tektonicznych i konstrukcyjnych, 
nawiązanie do istniejącej zabudowy, 
walory rozwiązania funkcjonalnego 
koncepcji. Istotny też będzie dekla-
rowany koszt realizacji inwestycji 
i koszt wykonania dokumentacji 
(projekt budowlany, projekty  wy-
konawcze). Termin składania prac 
konkursowych został ustalony na 
15 marca 2007 r. Przewiduje się 
przyznanie trzech nagród na łączną 
sumę 25 tys. zł dla autorów najlep-
szych prac wyłonionych przez sąd 
konkursowy. Zwycięzca otrzyma 12 
tys. zł i zaproszenie do negocjacji w 
trybie zamówienia z „wolnej ręki” 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej – projektu budowlanego i 
wykonawczego.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu zawarte są na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (www.bip.gieraltowice.pl).

/bw/; Foto: Bogusław Wilk
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GIERAŁTOWICE - ODPADY KOMUNALNE

I część
(nazwa ulicy)

Korfantego, Gierałtowicka (od nr 16 do końca i od nr 39 
do końca), Ligonia, Stachury, Piontka, Jojki, Konopnickiej, 
Kolonia Beksza, Południowa w Przyszowicach (cała)

25 stycznia, 22 lutego,  22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 
9 sierpnia, 6 września, 4 października, 3 listopada, 29 listopada, 27 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

Powstańców, Sienkiewicza, Ogrodowa
3 stycznia, 31 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca, 
18 lipca, 18 sierpnia, 12 września, 10 października, 7 listopada, 5 grudnia

III część
(nazwa ulicy)

Ks. Roboty, Kolejowa, Leśna, Kaczmarskiego, Wodna
4 stycznia, 1 lutego, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 
19 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 października, 8 listopada, 6 grudnia

IV część 
(nazwa ulicy)

Paderewskiego, Targowa, Kopernika, Zgrzebnioka, Ofi ar 
Oboz. Hitlerowskich, Obrońców Granicy, Polna, Topolowa, 
Mickiewicza, Chopina, Sobieskiego, Graniczna

10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 30 maja, 27 czerwca, 25 lipca, 
22 sierpnia, 19 września, 17 października, 14 listopada, 12 grudnia

V część 
(nazwa ulicy)

K. Miarki, Prusa, Wyzwolenia, Chudowska 11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 
23 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia

GIERAŁTOWICE - ODPADY SEGREGOWANE

I część
(nazwa ulicy)

Chudowska, Gierałtowicka, Jojki, K. Miarki, Kolonia Beksza, 
Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Obr. 
Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Stachury, Topolowa, 
Wodna, Wyzwolenia

19 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 20 lipca, 
17 sierpnia, 21 września, 19 października, 16 listopada, 21 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

Chopina, Graniczna, Kaczmarskiego, Kopernika, Ks. 
Roboty, Mickiewicza, Ofi ar Obozów Hitlerowski, Ogrodowa, 
Paderewskiego, Polna, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, 
Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka

22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 23 lipca, 
20 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 22 grudnia

PRZYSZOWICE - ODPADY KOMUNALNE

I część 
(nazwa ulicy)

Gliwicka, Morcinka, Brzozowa, Makoszowska, Brzeg, Polna, 
Leśna, Kolejowa, Graniczna, Krótka, Fornalska, Ligonia, 
Floriana, Wieczorka, Jasna

17 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 
1 sierpnia, 29 sierpnia, 26 września, 24 października, 21 listopada, 19 grudnia

II część 
(nazwa ulicy)

Wodna, Gierałtowicka (od nr 2 do 14 i od nr 1 do 37), 
Powstańców, Orzeszkowej, Ogrodowa, Parkowa, Tuwima

18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca, 5 lipca, 
2 sierpnia, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada, 20 grudnia

III część 
(nazwa ulicy)

Spółdzielcza, Pogrzeby, Stawowa, Staszica, Słoneczna, 
Wolności, K.Miarki, Szkolna, Wilsona, Poloczka, Grobla

24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 
8 sierpnia, 5 września, 3 października, 31 października, 28 listopada, 29 grudnia

PRZYSZOWICE - ODPADY SEGREGOWANE

I część
(nazwa ulicy)

wszystkie ulice od ul. Granicznej do torów kolejowych + 
cała ul. Polna i ul. Brzeg

26 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 27 lipca,
24 sierpnia, 28 września, 26 października, 23 listopada, 28 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

pozostała część sołectwa Przyszowice 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 
27 sierpnia 1 października, 29 października, 26 listopada, 29 grudnia

CHUDÓW - ODPADY KOMUNALNE

I część 
(nazwa ulicy)

Topolowa, Zabrska, Nowa, Osiedle, Górnicza, Dwór 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 28 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 
24 lipca, 21 sierpnia, 18 września, 16 października, 13 listopada, 11 grudnia

II część 
(nazwa ulicy)

Wolności, Dworcowa, Szkolna 10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 30 maja, 27 czewca, 25 lipca, 
22 sierpnia, 19 września,  17 października, 14 listopada, 12 grudnia

III część 
(nazwa ulicy)

Wodna, Leśna, Boczna, Ogrodowa, Jesionowa 11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 
23 sierpnia, 20 września,  18 października, 15 listopada, 13 grudnia

Wywóz odpadów segregowanych każdy drugi piątek miesiąca

PANIÓWKI - ODPADY KOMUNALNE

I część
(nazwa ulicy)

Gliwicka, Piaskowa, Słoneczna
Zabrska od 28 do 42

16 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 31 lipca, 
28 sierpnia, 25 września, 23 października, 20 listopada, 18 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

Zwycięstwa, Swobody, Leśna, Wolności, Wodna 17 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 
1 sierpnia, 29 sierpnia, 26 września, 24 października, 21 listopada, 19 grudnia

III część
(nazwa ulicy)

27 Stycznia, Dębowa, Działkowa, Dworska 23 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 
7 sierpnia, 4 września, 2 października, 30 października, 27 listopada, 22 grudnia

IV część
(nazwa ulicy)

Powstańców, Zabrska od 1 do 26, Wiśniowa, , Zamkowa, 
Krótka, Kłodnicka, Ogrodowa

24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 
8 sierpnia, 5 września, 3 października, 31 października, 28 listopada, 29 grudnia

Wywóz odpadów segregowanych każdy pierwszy piątek miesiąca
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KONKURS „Z BIOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

Laureaci 
z Przyszowic
Karolina Pawliczek, Marta Kieś i Aleksandra 
Pawliczek z przyszowickiego gimnazjum zostały 
laureatkami Wojewódzkiego Konkursu pod 
hasłem „Z biologią za pan brat”. 

ZABRZE

W odwiedzinach 
u Skarbnika

Czas podsumowańPRZYSZOWICE

Mikołaj i samotne 
DZIECI
Święty Mikołaj nie zapomina o podopiecznych 
Domu Dziecka w Zabrzu. Tym razem przyszedł 
do malców, gdy byli w odwiedzinach w 
przyszowickim gimnazjum. Rózg nie było

To był pracowity początek grudnia. Jak co roku święty 
Mikołaj musiał objechać cały świat. Nie zapomniał o naj-
młodszych także w naszej gminie. Odwiedził wszystkie 
przedszkola, szkoły i gimnazja. Grzecznym dzieciom spre-
zentował upominki, rózgami pomachał tym, które takie 
święte nie były. Obiecał, że za rok też odwiedzi maluchy. 
Pod warunkiem, że będą równie grzeczne jak przez ostat-
nie 12 miesięcy..

/bw/; Foto: Archiwum Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach

Eliminacje odbyły się 21 li-
stopada w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach. Wystartowa-
ło około 300 uczniów ślą-
skich szkół. Na tym etapie 
musieli zmagać się z pyta-
niami zamkniętymi z ogólnej 
wiedzy biologicznej. 

Do drugiego etapu, który 
odbył się 12 grudnia, za-
kwalifi kowało się 30 uczest-
ników, wśród nich troje 
uczennic Gimnazjum nr 3 w 
Przyszowicach. Półfi naliści 
rozwiązywali test zawierają-
cy pytania otwarte. Gimna-
zjalistki z Przyszowic świet-
nie się spisały i awansowały 
do ostatniego etapu konkur-
su.  W fi nale brało udział 

jedynie 10 najlepszych w 
województwie uczestników 
konkursu. Finaliści wykazali 
się różnorodną wiedzą z 
zoologii, biologii człowieka i 
szeroko rozumianej ekologii 
odpowiadając na pytania 
członków komisji. 

Znakomicie zaprezento-
wały się nastolatki z przy-
szowickiego gimnazjum: KA-

ROLINA PAWLICZEK, MARTA KIEŚ i 
ALEKSANDRA PAWLICZEK, zajmu-
jąc odpowiednio III, IV i VII 
miejsce. Laureaci otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Uczennice przygotowy-
wały się do konkursu pod 
kierunkiem nauczyciela 
biologii ERYKI DYMARZ.

/gp/

Dzieci z zabrskiego Domu 
Dziecka przybyły do za-

przyjaźnionej szkoły 11 
grudnia. Zjawiły się tutaj 

przyjmując zaproszenie pla-
cówki i jej uczniów z klasy 
III b pod opieką KATARZYNY 

SZOLC. Właśnie za sprawą 
pani Katarzyny św. Mikołaj 
znalazł wolny termin w 
swoim zapisanym kalenda-
rzu i pojawił się w Przyszo-
wicach. Bez wątpienia wa-
bikiem okazały się ciekawe 
zawody mikołajkowe, które 
dały sporą dawkę emocji 
wszystkim, którzy w nich 
uczestniczyli.

Obecność świętego bar-
dzo podekscytowała malu-
chy. Uśmiech i zadowolenie 
wypisane były na każdej 
małej buzi. Walka w kon-
kurencjach odbywała się 
na zasadzie zabawy, choć 
za każde zwycięstwo dzie-
ci otrzymywały nagrody, 
ufundowane przez uczniów 
gimnazjum.

Spotkanie upłynęło w 
bardzo życzliwej i rodzinnej 
atmosferze, a rozstanie było 
bardzo trudne. Gości poże-
gnano bardzo ciepło oraz 
zapewniono ich, że takich 
spotkań będzie więcej.

/gp/
Foto: Archiwum Gimnazjum 

w Przyszowicach

Z okazji Barbórki 
uczniowie klas 
I i II gierałtowickiej 
Szkoły Podstawowej 
odwiedzili Muzeum 
Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. 
W muzeum dzieci zostały 
przyjęte przez pracowników 
w śląskich strojach. Mali 
goście uczestniczyli w pre-
zentacji folkloru górniczego 
i zwiedzali ekspozycje. Ze 
szczególną ciekawością wy-
słuchali opowieści i legend 
o Skarbniku i górniczych 
tradycjach.

Źródło: www.spgieraltowice.strony.gni.pl; Foto: Archiwum Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach

Tradycyjne Andrzejki stały 
się doskonałą okazją dla 
Mniejszości Niemieckiej na 
spotkanie i podsumowanie 
2006 roku. W miłej atmosfe-
rze oceniono 12 minionych 
miesięcy, nie stroniąc od 

planów na nowy, 2007 rok. 
Wśród gości, którzy uczest-
niczyli w spotkaniu, był wójt 
gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel z małżonką Weroni-
ką.         /b/; Foto: Archiwum 

     Mniejszości Niemieckiej
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CHUDÓW

Chrońmy nasze 
środowisko

PRZYSZOWICE. STRAŻACY OTRZYMALI 
NOWY SPRZĘT

Pompa przeciw 
wodzie
- Z łatwością da się dowieźć nawet w niezbyt 
dostępne miejsce, ale przede wszystkim 
jest wydajna i szybko wybiera wodę z 
zalewisk - zachwalają nową pompę wirnikową 
przyszowiccy strażacy. 

Załoga OSP Przyszowice 
może się pochwalić nowo-
czesnym nabytkiem. To 
nowa pompa wirnikowa 
napędzana wysokopręż-
nym silnikiem spalinowym, 
umieszczona na przyczepie 
jednoosiowej. Może być 
wykorzystana do wypom-
powania wody z zalanych 
pomieszczeń oraz w akcjach 
przeciwpowodziowych. 

9 listopada sprzęt trafi ł do 
Ochotniczej Straży Pożar-
nych w Przyszowicach. 

Fundusze na zakup pomp 
pochodziły z budżetu Gmi-
ny Gierałtowice. – Na bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
w tym ochronę przeciwpo-
żarową i przeciwpowodzio-
wą, kładziemy szczególną 
uwagę – zapewniał uczest-
ników spotkania wójt gminy 
JOACHIM BARGIEL. – Stąd sta-
rania o jak najlepsze dopo-
sażenie naszych jednostek 
straży pożarnej – dodawał, 
przekazując gospodarzom 
jednostki dokumentację 
sprzętu.  - Oprócz pompy 
strażacy otrzymali łódź 
pneumatyczną Navigator, 

typ 390 - dodaje inspektor 
HENRYK WARZECHA, szef Ze-
społu Reagowania Kryzy-
sowego w Urzędzie Gminy 
Gierałtowice. - Łódź ta 
służy do ewakuacji ludzi 
z zagrożonych rejonów. 
Zakup sprzętu doszedł do 
skutku dzięki władzom 
gminy. Na zapotrzebowanie 
OSP pozytywnie zareagowa-
li wójt gminy i radni, szcze-
gólnie radni z Przyszowic. 
- Przyszowice są miejsco-
wością wyjątkowo mocno 
zagrożoną podtopieniami 
- uzasadnia przychylne 
nastawienie wójt Bargiel 
przywołując tegoroczne pro-
blemy na początku wiosny. 

W uroczystości uczestni-
czyli - oprócz wójta Bargiela 
- zastępca wójta JANUSZ KO-

RUS, radni, sołtysi i strażacy. 
To nie koniec doposaża-

nia jednostek OSP w naszej 
gminie. Dla gierałtowickiej 
OSP zakupiono pompę nie-
dużej wydajności. Z kolei w 
Przyszowicach i Paniówkach 
w ramach systemu ostrze-
gania zainstalowano elektro-
niczne syreny. 

/b/

Konferencją pod tytułem „Chrońmy nasze 
środowisko” Grupa Odnowy Wsi Śląskiej, 
Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju oraz 
Szkoła Podstawowa w Chudowie zwieńczyły 
swój udział w tegorocznym projekcie
„Z przyrodą za pan brat”.

Projekt realizowany jest w 
ramach programu „Działaj 
Lokalnie V” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. 
Podczas akcji wykonano 
wiele działań, które nie-
wątpliwie przysłużyły się 
środowisku. Do najważniej-
szych należy uprzątnięcie 
zaśmieconych poboczy 
(efekt: ponad 30 worków 
odpadów) i wykonanie 
tablic informacyjnych (anty-
śmieciowe), które następnie 
umieszczono przy drogach 
dojazdowych.

- Połączeniem przyjem-
nego z pożytecznym był 
wyjazd do Narodowego 
Parku Tatrzańskiego i 
Parku Narodowego w 
Ojcowie. Dzięki temu 
młodzi uczestnicy mogli 
podziwiać, jak wygląda 
przyroda w stanie natural-
nym - mówi WIESŁAW PASZEK, 
inicjator przedsięwzięcia, a 
zarazem radny z Chudowa. 
- Zorganizowano też ogni-
sko z leśnikami, podczas 

którego omawiano zasady 
postępowania i zacho-
wywania się w lesie i na 
terenach objętych ochroną 

roślin. Przygotowano tabli-
ce nawołujące do dbałości 
o zwierzęta. Przeprowadzo-
no konkurs fotografi czny 
o tematyce ekologicznej. 
Jego fi nał na zamku w 
Chudowie został połączony 
z otwarciem wystawy naj-
ciekawszych prac. 

Imprezą wieńczącą 
wzmagania lokalnych 
działaczy i młodzieży 
była konferencja o ochro-
nie przyrody pod nazwą 

„Chrońmy nasze środowi-
sko” zorganizowana 31 paź-
dziernika 2006 r. w Szkole 
Podstawowej w Chudowie. 
Tematyka konferencji doty-
czyla organizacji ochrony 
środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem problema-

tyki ochrony zwierząt na 
wsiach i w gminach. Udział 
wzięli goście z referatu 
ochrony środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice, kół 
łowieckich, których tereny 
łowne znajdują się na ob-
szarze gminy, pracownicy 
weterynarii i samorządow-
cy. Wśród prelegentów był 
wójt JOACHIM BARGIEL i sołtys 
Chudowa JÓZEF POSIŁEK. 

- Środowisko jest ważne 
dla wszystkich mieszkań-
ców Ziemi. Na was, jako 
najmłodszych, spoczywać 
będzie odpowiedzial-
ność zachowania czystej 
przyrody dla przyszłych 
pokoleń - podkreślał wójt 
Bargiel zwracając się do 
zgromadzonych na widowni 
uczniów. Dzieci mają świa-
domość, że muszą dbać o 
środowisko. Dały temu wy-
raz poprzez specjalny pro-
gram zaprezentowany przed 
uczestnikami konferencji. 
Urozmaiceniem wystę-
pów była ekspozycja prac 
plastycznych poświęcona 
ekologii i rozstrzygnięcie 
konkursu fotografi cznego, 
którego głównym motywem 
było piękno przyrody. 

/b/; Foto: Bogusław Wilk

GIERAŁTOWICE

Uwaga, 
FOTO-
radar!
Od kilku tygodni uwagę 
kierowców zwraca, a przy-
najmniej powinien, fotora-
dar, który znajduje się na 
słupie przy Urzędzie Gminy. 
Urządzenie zostało zainsta-
lowane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który jest 
administratorem drogi (ul. 
Ks. Roboty). 

/bw/; Foto: Bogusław Wilk
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Gierałtowickie 
Gminne Centrum 
Informacji zostało 
uznane za najlepsze 
spośród 90 tego 
typu instytucji 
w województwie 
śląskim. 

Doceniona została skutecz-
ność centrum w działaniach 
na rzecz osób poszukują-
cych pracy. Opinię taką 
wygłoszono 30 października 
w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy (WUP) w Katowicach 
podczas konferencji zorgani-
zowanej w ramach programu 
„2006 – Europejski Rok Mo-
bilności Pracowników”. Omó-
wiono wówczas m.in. wyniki 
kontroli Gminnych Centrów 
Informacji (GCI) przeprowa-
dzonej przez pracowników 
katowickiego WUP. Raport 
o stanie GCI w pierwszym 
półroczu 2006 r. przedstawił 
ANDRZEJ MADEJCZYK, starszy 
inspektor w Wydziale Pro-

Przyszowice. Szansa na unijne fundusze

Miliony na pomysły
Masz fi rmę i pomysł na jej rozwój, ale brakuje ci pieniędzy na jego 
realizację? Możesz sięgnąć po unijne fundusze. Pomoże ci w tym 
Gminne Centrum Informacji w Przyszowicach.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE
Przedsiębiorcy z sektora MSP (mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw), podejmujący nowe inwestycje i two-
rzący nowe miejsca pracy.

POZIOM WSPARCIA 
wynosi od 0,5 mln złotych do 15 mln euro i nie może 
przekroczyć 60 proc. kosztów kwalifi kowanych dla mikro 
i małych przedsiębiorstw oraz 50 proc. kosztów kwalifi -
kowanych dla średnich przedsiębiorstw. Wnioski należy 
składać do 12 stycznia 2007 roku.

BEZPŁATNA POMOC
Istnieje możliwość bezpłatnej prekwalifi kacji planowanej 
inwestycji przez Punkt Konsultacyjny przy Regionalnej In-
stytucji Finansującej. Wstępne plany projektu (formularze 
do ściągnięcia ze strony www.parp.gov.pl) należy przesy-
łać pod adresem: preselekcja2.2.1@garr.pl. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
o planowanym naborze wniosków oraz wzór wstępnego 
planu projektu i inne dokumenty programowe znajdują 
się na stronie www.parp.gov.pl, w Punkcie Konsultacyjnym 
przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: 
preselekcja2.2.1@garr.pl, a także w Gminnym Centrum 
Informacji w Przyszowicach, tel. 032-30-11-539. 

W poprzednim wyda-
niu „Wieści” pisaliśmy o 
przygotowywanym przez 
Gminne Centrum Informa-
cji spotkaniu, które miało 
być poświęcone unijnym 
funduszom. Zapowiedzi 
ziściły się 30 listopada. 
- Odzew przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania 
- mówi DANUTA KONDRACIUK z 
GCI. - Na spotkanie zgło-
siło się kilkudziesięciu 
przedsiębiorców z gminy 
i okolicznych miejscowo-
ści. Sala konferencyjna 
urzędu dosłownie pęka-

ła w szwach. Możliwości 
ubiegania się o fundusze 
omówiły MAŁGORZATA KWIA-

TOSZ i SYLWIA ANTOSZCZAK z 
punktów konsultacyjnych w 
Gliwicach i Rudzie Śląskiej 
działających przy Rudzkiej 
Agencji Rozwoju „Inwestor”. 
- Chodzi o dofi nansowanie 
z funduszy unijnych do 
inwestycji w ramach pod-
działania 2.2.1 Sektorowego 
Programu Operacyjnego 
Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. Zachęta 
skierowana jest do biz-
nesu z sektora MŚP, czyli 

mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw - wyjaśnia 
Kondraciuk. Prelegentki 
wskazały na szanse w sta-
raniach jeszcze w tym roku 
i przedstawiły możliwości 
fi nansowania inwestycji w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, który 
realizowany będzie w kolej-
nym okresie programowania 
przypadającym na lata 2007 
– 2013. - Określiły też za-
sady uzyskania pomocy do 
udziału w targach, wysta-
wach i misjach gospodar-
czych oraz wskazały alter-

natywne źródła 
fi nansowania 
przedsięwzięć 
gospodarczych 
- dodaje, współ-
organizująca 
spotkanie, WERO-

NIKA GABOR.
Przekonywały, 

że możliwości są 
spore. Może na-
wet niektórych 
onieśmielające, 
bo minimalna 
kwota wsparcia 
wynosi 500 tys. 
zł. Z drugiej strony pozyska-
ne środki mogą sięgać nawet 
60 proc. wartości inwestycji. 
Prelekcjom i dyskusji z sa-
tysfakcją przysłuchiwał się 
wójt gminy Gierałtowice 
JOACHIM BARGIEL. - Ogromnie 
cieszy nas zainteresowanie 
miejscowych i okolicznych 
przedsiębiorców. To dowód, 
że zamierzają inwestować, 
a tym samym rozwijać 
swoje fi rmy, a zarazem 
wpływać na rozwój re-
gionu. W rezultacie tych 
poczynań mogą powstać 
nowe miejsca pracy, a 
więc źródła dochodu wielu 
mieszkańców, a także gmi-
ny - wyjaśnia wójt Bargiel. 

Gminne Centrum Informacji 
liczy, że pojawią się kolejni 
biznesmeni 
zaciekawieni inicjatywą 
i możliwościami uzyskania 
unijnego wsparcia. - Nikogo, 
kto zechce skorzystać z na-
szych usług nie pozostawi-
my bez pomocy. Zapraszam 
do naszego centrum - za-
chęca Danuta Kondraciuk.

Zainteresowani uzy-
skają potrzebne informacje 
w siedzibie GCI w Przyszo-
wicach (ul. Karola Miarki 1) 
bądź telefoniczne (tel. 032 30 
11 539, fax 032 30 11 540) lub 
drogą elektroniczną (e-mail: 
gci@gieraltowice.eu). 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

GMINA GIERAŁTOWICE

Najlepsze centrum
gramów Rynku Pracy WUP w 
Katowicach. Jak podkreślił, w 
ostatnim czasie daje się zauwa-
żyć istotna tendencja. Otóż w 
dużych miastach aglomeracji 
śląskiej liczba klientów w cen-
trach spada, niekiedy znacząco. 
Inaczej jest w mniejszych 
miastach i gminach pokroju 
Gierałtowic. Tutaj ilość korzy-
stających z usług GCI wzrasta. 
Bywa, że przekracza próg tysią-
ca osób w ciągu półrocza, co w 
małej, wiejskiej gminie, trzeba 
wręcz uznać za godny uznania 
fakt. Z danych zebranych przez 
23 centra informacji wynika, że 
odwiedziło je przez pół roku 
blisko 22 tysiące osób, co daje 
średnią prawie 950 klientów w 
jednym GCI (czyli po 160 osób 
na miesiąc). 

Gminne Centrum Informacji 
w Gierałtowicach z siedzibą w 
Przyszowicach zostało uznane 
za wzorcowe przede wszystkim 
dzięki swojej dużej skuteczności 

w działaniach na rzecz ogra-
niczenia bezrobocia. Okazało 
się bowiem, że nasze centrum 
sprawiło, iż przez niecałe dwa 
lata zajęcie i źródło utrzymania 
znalazło niemal 200 mieszkań-
ców gminy.

Gierałtowickie GCI zosta-
ło poproszone o prezentację 
zawierającą najważniejsze 
informacje na temat metod 
pracy, które pozwoliły centrum 
osiągnąć tak znakomite wyniki 
w świadczeniu usług na rzecz 
osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy. Jak podkreślił 
w swym wystąpieniu MATEUSZ 

PAPKALA - kierownik Referatu 
Organizacyjnego, Kadr i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach, nasza gmina 
może pochwalić się ważnym 
sukcesem. W ciągu bowiem 
ostatnich czterech lat bezro-
bocie spadło poniżej sześciu 
procent (w końcu stycznia w 
urzędach pracy zarejestrowa-

nych było 18 proc. czynnych 
zawodowo, a na terenie woje-
wództwa śląskiego 15,7 proc). 
W tym kontekście 6 proc. to 
niewiele, ale w liczbach bez-
względnych jest to ciągle około 
300 osób.  Tu właśnie zaczyna 
się ważna rola GCI. Nasze dzia-
ła od 8 września 2003 r., jako 
pierwsze w powiecie gliwickim. 
Powstało w ramach Rządowego 
Programu Aktywizacji Zawo-
dowej Absolwentów „Pierwsza 
Praca”; Ministerstwa Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej; 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach oraz Gminy Gie-
rałtowice. 

Skuteczność w działaniu GCI 
osiąga m.in. poprzez ciągłe mo-
nitorowanie osób, które wyrazi-
ły zgodę (wypełniły ankietę) na 
poszukiwanie i przekazywanie 
ofert pracy, informowanie i 
kierowanie na kursy i szkolenia 
zawodowe. Bardzo pomocna 
jest w tym, opracowana dla po-
trzeb GCI, baza danych, która 
pozwala monitorować osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy, 
chcące zmienić zatrudnienie. 

Baza to współgra z udostępnio-
ną stroną internetową. 

Gierałtowickie centrum 
jest jedynym GCI, które samo 
organizuje „Małe Targi Pracy”. 
Odbywają się one od dwóch lat 
podczas święta plonów. Cieszą 
się rosnącą popularnością. Za 
pierwszym razem odwiedziło 
je prawie 140 osób, a w tym 
roku ponad 200. Ponadto GCI 
bierze udział w targach pracy 
organizowanych przez Powia-
towy Urząd Pracy w Gliwicach 
i w Zabrzu, Ochotnicze Hufce 
Pracy oraz Biura Karier Stu-
denckich.

GCI Gierałtowice swoje 
usługi świadczy bezpłatnie. 
Udostępnia informacje o rynku 
pracy, pomaga w rozpoczę-
ciu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej, w 
poszukiwaniu pracy dla osób 
bezrobotnych i absolwentów, w 
doborze pracowników zgodnie 
z oczekiwaniami pracodawcy, 
korzystania z internetu, redago-
wania ofert pracy oraz w pisa-
niu cv i listu motywacyjnego. 

/g/
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GIERAŁTOWICE

Babski comber
Już po raz drugi panie z Gierałtowic i okolic spotkały 
się w auli szkoły, aby mile spędzić grudniowe, 
sobotnie popołudnie, na Babskim Combrze. 

PRZYSZOWICE

Tradycja żywa jak zawsze
W obecności górników uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyszowicach 
obchodzili tegoroczną Barbórkę.

PRZYSZOWICE

Młodzi 
na żaglach
Przyszowiccy gimnazjaliści pożeglowali 
sobie po rybnickim zalewie. Niektórzy 
łyknęli żeglarskiego bakcyla - już 
dzisiaj zapowiadają udział w kolejnych 
rejsach. Na początek po jeziorach, ale 
kto wie… Morza i oceany czekają…

Jesienny dzień. Nad tafl ą wody rybnickiego akwenu raz 
wzmaga się wiatr, to znów zupełnie sobie odpuszcza. - Sil-
ny wiatr jest OK., gorzej, gdy trzeba dmuchać w żagle, 
bo łódka ani rusz nie popłynie - tłumaczą nastolatki. Ale 
nie narzekają. Każdy z gimnazjalistów chwali sobie wypad 
na żagle - to dla nich znakomita forma spędzania wolnego 
czasu. Przyjemny i pożyteczny, bowiem pod okiem sterni-
ków - MARIANA PŁASZCZYKA, PRZEMYSŁAWA RAKONIEWSKIEGO 
i JANUSZA BADEJA - mieli okazję poznać zasady żeglowania. 

Wypad i rejs okazał się możliwy dzięki Stowarzyszeniu 
Żeglarskiemu „Kotwica” i realizowanego przez stowarzy-
szenie projektu „Pojedź z nami na łódkę, popłyń z nami 
na rejs” (w ramach programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce).

Po zejściu na ląd młodzież nudy nie zaznała. Postarały 
się o to instruktorki - ANETA SZOLC i ANNA CZAPELKA. Wraże-
niami z wodnej przygody nastolatki miały okazję podzielić 
się podczas ogniska i śpiewania szant.

Oprac. bw; Foto: Archiwum SŻ Kotwica

PRACOWITY ROK

Stowarzyszenie Żeglarskie Kotwica w Gierałtowicach rozpoczęło 
realizację projektu „Pojedź z nami na łódkę, popłyń z nami na 
rejs”od rozpropagowania idei aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Wraz z Ośrodkiem Koga – Kotwica pod okiem bosmana 
rozpoczęto prace porządkowe, które miały przygotować „mło-
dych wilków morskich” do sezonu letniego. Wyczyszczono i 
odnowiono łódkę przed jej zwodowaniem. Zakupiono sprzęt 
do transportu jachtu oraz go zarejestrowano i ubezpieczono. 
Przygotowano materiały szkoleniowe i podzielono uczestników 
na grupy. Następnie nad Zalewem Rybnickim pod okiem sternika 
jachtowego zorganizowano rejsy. Na lądzie przeprowadzono za-
jęcia z zasad bezpieczeństwa na jachcie i akwenie, żeglarskiego 
nazewnictwa i podstawowy kurs wiązania węzłów żeglarskich. 
Całodniowe wzmagania kończyły się śpiewaniem szant w świe-
tle ogniska i poczęstunkiem. W sierpniu żeglarze z Gierałtowic 
uczestniczyli w festiwalu żeglarskim nad jeziorem Paprocany. 

Przy współudziale zespołu 
„Optima” panie sprawdziły 
swoje umiejętności wokal-
ne i plastyczne oraz zdały 

Młodzi przyszowianie nie 
zapominają o starej, ślą-
skiej tradycji. Trudno się 
dziwić, wszak wielu z nich 
ma w rodzinie górników. 
Jak co roku, tradycji stało 
się zadość. Na szkolne uro-
czystości zostali zaproszeni 
rodzice, wśród nich właśnie 
górnicy. Wokalnym, aktor-
skim i tanecznym występom 
przyglądali się także peda-

godzy. Wśród nich dyrektor 
szkoły BRONISŁAWA OGONEK 
i BARBARA MANSFELD - kierow-
nik referatu oświaty i zdro-
wia w Urzędzie Gminy w 
Gierałtowicach, a zarazem 
wieloletnia dyrektor przy-
szowickiej placówki. 

/bw/
Foto: Archiwum szkoły - 
www.spprzyszowice.pl 

trudne testy zręcznościo-
we. Warto było, ponieważ 
nagród było co niemiara. 
Program kabaretowy 

przedstawił Damian Dyr-
busz z Ornontowic, który w 
tegorocznym konkursie „Po 
naszymu, czyli po śląsku” 
zajął trzecie miejsce. 

Impreza udała się znako-
micie i mamy nadzieję na 
to, że będzie miała swoją 
kontynuację w przyszłym 
roku. 

Urszula Cieślik 
Foto: Aleksandra Bargiel-Firlit
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Młodzi amatorzy lokalnej 
historii dają sobie czas do 
kwietnia. W tym okresie 
chcą oznaczyć i skatalo-
gować wszystkie zabytki i 
stare budowle w Chudowie, 

CHUDÓW

Piękno gminy 
w fotografi ach
W połowie października w chudowskim zamku 
została otwarta wystawa zdjęć stanowiących 
pokłosie trzech konkursów fotografi cznych.

pracę, ciągle się uczą i z 
nadzieją patrzą w przy-
szłość. Na dociekliwe pyta-

nia młodych odpowiadali 
gierałtowiczanie: ZBIGNIEW 

KACZMARCZYK, ERWIN SMOLNIK, 
ARTUR TOMICZEK oraz jedyna 
bizneswoman w tym gronie 
– IRENA DURCZYŃSKA. Były to 
bardzo zajmujące spotkania. 
Wiele  trafnych spostrze-
żeń doświadczonych gości 
przyda się młodym trzecio-
klasistom u progu ich nowej 
edukacyjnej drogi.

Młodzież uczestnicząca w 
programie „Równać Szan-
se” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wol-
ności aktywnie 
włączyła się też  
do… kampanii 
przedwyborczej 
w tegorocznych 
wyborach sa-
morządowych. 
Oczywiście nie 
jako kandydaci, 
ale dziennikarze 
przepytujący 
przyszłych  gie-
rałtowickich 
radnych oraz 
wójta JOACHI-

MA BARGIELA. 
Przeprowadzili 
ciekawe wywia-

Konkursy fotografi czne 
ogłoszone zostały w ramach 
realizacji programów „Dzia-
łaj Lokalnie V” i „Równać 
Szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. 
Nosiły tytuły: „Przyroda 
wokół nas”, „Wspomnienie 
lata” i „Zabytki w Gminie 
Gierałtowice”. Udział wzięli 
młodzi mieszkańcy naszej 
gminy. Wykonali setki zdjęć, 
do konkursu zgłosili kilka-
dziesiąt. 

Przed nie lada wyzwa-
niem stanęli jurorzy: PAWEŁ 

MADEJA z Knurowskiej Grupy 
Fotografi cznej, WIESŁAW PA-

SZEK reprezentujący Cen-
trum Edukacji i Warunków 
Rozwoju oraz ALEKSANDRA 

BARGIEL–FIRLIT, nauczyciel 
Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach. Zdjęcia, które 
przyszło im oceniać, godne 
były uwagi i - ze względu 
na ich wyrówany poziom 
- trudne do wartościowania. 
Po ożywionych dyskusjach 
jury wydało werdykt (wy-
niki poniżej) i wybrało 20 
najciekawszych prac, które 
razem stworzyły pokonkur-
sową wystawę.

Otwarcie ekspozycji od-

było się 14 października. 
Towarzyszyło warsztatom 
archeologicznym, które 
tego dnia odbyły się w 
chudowskim zamku. Wśród 
pierwszych zwiedzających 
ekspozycję był wójt gminy 
JOACHIM BARGIEL. Nie tyl-
ko podziwiał wystawione 
fotografi e, ale i osobiście 
pogratulował ich autorom. 
Najlepsi z nich otrzymali na-
grody książkowe przyznane 
przez jurorów. 

Fundusze na realizację 
konkursów pozyskała Gru-
pa Odnowy Wsi Śląskiej 
w Chudowie wraz z Cen-
trum Edukacji i Warunków 
Rozwoju w Przyszowicach. 
Środki te zostały przyznane 
w wyniku otrzymanych 
grantów w ramach konkur-
su Forum Młodzieży Samo-
rządowej w Gierałtowicach 
„Działaj Lokalnie V” na 
projekt „Z przyrodą za pan 
brat”.    /bw/; Foto: Archiwum

WYNIKI KONKURSÓW 
FOTOGRAFICZNYCH

„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

I MIEJSCE: Paulina Gajewska za 
zdjęcie „Kropla wody”

II MIEJSCE: Julia Pietroszek za 
zdjęcie „Widokówka”

III MIEJSCE: Patrycja Rusin za 
zdjęcie „Kwiatowe Impresje”
Wyróżnienia otrzymały: Natalia 
Waluga i Paulina Cieślik

„WSPOMNIENIE LATA”

I MIEJSCE: Agnieszka Profus za 
zdjęcie „Morski zachód słońca”

II MIEJSCE: Julia Pietroszek za 
zdjęcie „Domowy warsztat”

III MIEJSCE: Agata Szolc za zdję-
cie „Wieczór nad wodą”

 „ZABYTKI W GMINIE 

GIERAŁTOWICE”

I MIEJSCE: Natalia Waluga za 
zdjęcie „Zamek w Chudowie”

 II MIEJSCE: Julia Pietroszek za 
zdjęcie „Pałac w Przyszowicach 
nocą”

 III MIEJSCE: Agata Szolc za 
zdjęcie „Stara Kapliczka 
Pogrzebowa”
Wyróżnienie: Patrycja Rusin

GIERAŁTOWICE. GIMNAZJALIŚCI 
PRZEPYTUJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW

Droga do sukcesu
Powodzenie, kariera, satysfakcja z tego co 
się robi, to  synonimy sukcesu. Uczestnicy 
projektu „Media – paszport do przyszłości” 
ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” 
zaprosili do rozmowy tych, którym się udało. 

Gierałtowicach, Paniówkach 
i Przyszowicach.

Przed zabraniem się za 
realizację ambitnych planów 
młodzież poprosiła o kon-
sultacje fachowców z Funda-

CHUDÓW. NASTOLETNI ARCHEOLODZY 
KATALOGUJĄ ZABYTKI

Pamiątki pod kontrolą
Do wiosny wszystkie zabytki i stare budowle 
w gminie Gierałtowice zostaną oznaczone i 
skatalogowane. Zestawienie opracują uczestnicy 
projektu „Młodzi archeolodzy” pod opieką 
Wiesława Paszka - koordynatora projektu.

 Można o nich śmiało po-
wiedzieć, że odnieśli ży-
ciowy sukces: lubią swoją 

cji „Zamek Chudów”. W tym 
celu w zamku odbyły się 
specjalne warsztaty arche-
ologiczne zorganizowane w 
ramach programu „Równać 
szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. 
Zajęcia, które odbyły się 14 
października, prowadził ar-
cheolog ARKADIUSZ TARASIŃSKI. 
Uczestnicy – głównie gimna-
zjaliści – zwiedzili teren po-
bliskich wykopalisk, poznali 
efekty długotrwałych prac 
i zasady ich prowadzenia. 
Szczególnie wiele czasu 
poświęcili na omówienie 
sposobów oznaczania wieku 
znalezisk i datowania wieku 
budowli. 

Fundusze na realizację 
projektu „Młodzi arche-
olodzy” pozyskała Grupa 
Odnowy Wsi Śląskiej w 
Chudowie wraz z Centrum 
Edukacji i Warunków Roz-
woju w Przyszowicach. 
Środki te zostały przyznane 
w wyniku otrzymanych 
grantów w ramach kon-
kursów Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży „Równaj 
Szanse”.

/bw/; Foto: Archiwum 

dy, uczestniczyli w spo-
tkaniu przedwyborczym 
jednego z komitetów, a 
przede wszystkim uważ-
nie słuchali,  bowiem już 
za cztery lata sami będą 
wybierać radnych. Wtedy 
okaże się, czy obietnice 
składane dzisiaj zostały 
zrealizowane i samorzą-
dowcy obecnej kadencji 
zdobędą ich głosy.

Urszula Cieślik 
Koordynator projektu
Foto: Paulina Cieślik
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Gołębie jak złoto
Mawia się nieraz o kurze znoszącej złote jajka. 
W przypadku gołębi naszych hodowców można 
rzec, że znoszą, albo raczej wylatują, złote 
medale i nagrody. 

GIERAŁTOWICE, PRZYSZOWICE
Są młodzi i utalentowani. O muzycznych 
umiejętnościach Piotra Brzeziny i Adama 
Mryki z Przyszowic oraz gierałtowianina 
Kamila Karolczuka miała okazję się przekonać 
publiczność w Norwegii.

Ze śpiewem nad Hodowcy gołębi pocztowych za-
kończyli sezon lotowy 2006 roku. 
Uroczyste zebranie oddziału 
Przyszowice Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych 
odbyło się 16 listopada w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chudowie. Zebranie prowa-
dził prezes Oddziału Przyszo-
wice JOACHIM MAKSELON. Przypo-
mniał, że w związku z epidemią 
ptasiej grypy sezon rozpoczął 
się z kilkudniowym opóźnie-

niem. Jednak organizacyjnie 
loty zostały przeprowadzone 
zgodnie z ustalonym planem 
- w sumie odbyło się 16 lotów 
gołębi dorosłych i 5 lotów gołębi 
młodych. Najlepsze wyniki w 
lotach gołębi dorosłych uzyskała 
hodowla gołębi rodziny KAJZER z 
Chudowa zdobywając I i II miej-
sce. III miejsce wywalczyli bra-
cia KARWOT - także z Chudowa. 
Dobrymi wynikami poszczycić 
się mogą także hodowcy: HER-

MAN i MAREK WENZEL z Chudowa, 
BRONISŁAW PLAZA z Gierałtowic, 
EDWARD OLEŚ i ROMAN BARTOSZEK z 
Paniówek, JAN WIECHOCZEK-IRZYK 
z Przyszowic oraz CZESŁAW RAJCA 
z Chudowa. Zaznaczyć należy, 
że rodzina Kajzer zdobyła po raz 
drugi z rzędu tytuł mistrza okrę-
gu Katowice (obejmującym po-
nad 6 tys. członków). Najlepsze 
wyniki w lotach gołębi młodych 
uzyskali: BOLESŁAW i KAMIL KAJ-

ZER, BOLESŁAW i WILHELM KAJZER, 
EDWARD OLEŚ, WOJCIECH MUSIAŁ 
oraz bracia Karwot. Mistrzowie 
zostali uhonorowani okazałymi 
pucharami. 

Miłym akcentem była nagro-
da w postaci pucharu ufundo-
wana przez członków Oddziału 
Przyszowice dla prezesa od-
działu Joachima Makselona za 
bardzo prężne wywiązanie się 
ze swoich obowiązków. Po raz 
pierwszy wręczono nagrody 
hodowcom, którzy konstantują 
gołębie zegarami tradycyjnymi. 
W grupie hodowców gołębi 
dorosłych puchary otrzymali: 
ALOJZY BULIK (Makoszowy), BER-

NARD NOCOŃ (Chudów), MARIAN 

RAJNERT (Gierałtowice), RAFAŁ 

STALICA (Paniówki) i HUBERT 

KOCUR (Przyszowice). W lotach 
gołębi młodych uhonorowano 
pucharami: EUGENIUSZA KISIELĘ 

(Makoszowy), WALERIANA PYKĘ 

(Chudów), PIOTRA MYDELNIKA 
(Gierałtowice), ERNESTA MARUSZ-

CZYKA (Paniówki) i RAJMUNDA 

KUCHTĘ (Przyszowice). 
Obradom i przysłuchiwał 

się wójt gminy Gierałtowice 
JOACHIM BARGIEL oraz KRYSTIAN 

BEDNORZ - prezes Rejonu II. 
Obydwaj byli pod wraże-
niem osiągnięć hodowców. 

Na zakończenie wójt Bargiel 
pogratulował im znakomitych 
wyników życząc powielenia 
tych fantastycznych osiągnięć.  
Po części ofi cjalnej miał miejsce 
poczęstunek, w czasie którego 
hodowcy dzielili się wrażenia-
mi z lotów w 2006 roku oraz 
planowali loty po Nowym 
Roku.           /g/; Foto: Archiwum 

Prezes Joachim Makselon 
z okazałym pucharem, 
który otrzymał 
od hodowców w dowód 
wdzięczności za pracę 
na rzecz związku

Wysyp nagród
W dniach 2-3 grudnia w Żernikach 
odbyła się rejonowa wystawa go-
łębi pocztowych. Oddział Przyszo-
wice wystawił 69 gołębi i zdobył 
ponad 50 nagród. 

Cała trójka nastolatków do-
skonali swoje umiejętności w 
Prywatnej Szkole Muzycznej 
„Gama” pod kierunkiem MI-

ROSŁAWY SANDER. Zajęcia od-
bywają się w gierałtowickiej 
Szkole Podstawowej. Właśnie 
za sprawą doskonałych (także 
rodzinnych) kontaktów pani 
Mirosławy, a przede wszyst-
kim znakomitego poziomu 
nauczania, jej podopieczni z 
„Gamy” zostali zaproszeni do 

Norwegii. Muzyczne tournee 
objęło siedem norweskich 
szkół artystycznych - Midsund, 
Aukra, Vestnes, Gjemnes, Fra-
ena, Molde i Eide. - Dyrekcje 
wszystkich tych placówek 
nie kryły, że pragną nie tyl-
ko posłuchać koncertów w 
naszym wykonaniu, ale też 
przybliżyć sobie środkowo-
europejski styl muzycznego 
kształcenia, którego na pew-
no jesteśmy dlań wyznacz-

nikiem - mówi Mirosława 
Sander. 

Do kraju fi ordów wybrała 
się ośmioosobowa grupa mu-
zyczna pod kierunkiem pani 
Mirosławy. Piątka uczniów 
wywodzi się z Mikołowa, KA-

MIL KAROLCZUK z Gierałtowic, a 
PIOTR BRZEZINA i ADAM MRYKA to 
przyszowianie. Wszyscy mło-
dzi - gimnazjaliści i licealiści. 

Zespół wyruszył 25 wrze-
śnia, wrócił po tygodniu. 
Trasa, którą przejechał, liczyła 
ponad 5 tysięcy kilometrów, 
w samej Norwegii przeszło ty-
siąc. - To był jeden z najpra-
cowitszych tygodni w życiu 
chyba nas wszystkich - śmieje 
się pani Mirosława. - Na pew-
no najruchliwszy…

Zespół wystąpił w każdej z 
goszczących go miejscowości, 
a także na uniwersytecie w 
Molde. Zaprezentował uroz-
maicony repertuar,  m.in. z 
twórczości Mozarta, Vivaldi-
’ego, Beethovena, Ogińskie-

go, Off enbacha i Straussa. 
- Publiczność przyjęła nasze 
występy bardzo gorąco. 
Nawet entuzjastycznie, bo 
dwukrotnie nagradzano 
nas aplauzem na stojąco 
- nie kryje satysfakcji Sander. 
- Dodam, że wbrew niekiedy 
rozpowszechnionemu stereo-
typowi, nasi skandynawscy 
gospodarze reagują żywio-
łowo, byli wobec nas nie 
tylko gościnni, ale i nader 
otwarci. Dobrym „duchem” 
był zwłaszcza ZDZISŁAW LECH, 
rektor szkoły Midsund.

Nawiązane kontakty nie 
skończą się na jednym epi-
zodzie. - Zaprosiliśmy Nor-
wegów do nas. Przyjedzie 12 
osób. Ich przyjazd dojdzie do 
skutku na przełomie kwiet-
nia i maja. W planie mamy 
między innymi koncert w 
operetce w Gliwicach, a być 
może uda się zorganizować 
występy także w Gierałtowi-
cach. Z pewnością postaramy 

się pokazać naszym przyja-
ciołom najciekawsze zakątki 
Śląska. 

Wszyscy uczestnicy obu-
stronnej współpracy mię-
dzynarodowej nie kryją, że 
spory udział w jej nawiązaniu 
i kontynuacji ma Gmina Gie-
rałtowice. - Trzeba podkreślić 
wyjątkową życzliwość wójta 
gminy JOACHIMA BARGIELA, któ-
ry ze zrozumieniem podszedł 
do naszej inicjatywy - mówi 
Mirosława Sander. - To nie 
wszystko, bowiem samorząd 
wsparł nasz wyjazd dotacją 2 
tysięcy zł. 

Wiele wskazuje na to, że 
korzyści będą znacznie więk-
sze. Norwegowie wyrazili 
spore zainteresowanie naszą 
gminą. Prawdopodobnie zo-
staną nawiązane ofi cjalne - na 
poziomie władz samorządów 
- kontakty. To z kolei może 
przełożyć się na ścisłą, mię-
dzynarodową, współpracę. 

/bw/; Foto: Wojciech Sander

Podczas tournee w Norwegii (od lewej): Adam Mryka, 
Krystyna Spyra, Anna Gajda, Marzena Czempisz, Anna 
Michalska, Monika Marek, Robert Piecha, Piotr Brzezina, 
Kamil Karolczuk i Mirosława Sander

Adam Mryka i Kamil Karolczuk
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przyświecała ceremonii złotych godów, obchodzonych przez pary z półwiecznym 
małżeńskim stażem.

Uroczystości odbyły się 5 grudnia w pałaco-
wych wnętrzach Urzędu Stanu Cywilnego w 
Przyszowicach. Tego dnia gratulacje przyj-
mowali państwo: ALFRED i ŁUCJA MICHALSCY z 
Paniówek, PAWEŁ i SYLWIA SPOJDA z Przyszowic 
oraz gierałtowianie BOLESŁAW i ERNESTYNA 

FIRA, LEON i LIDIA RATKA, HUBERT i MAGDALENA 

WITKOWSCY, ALOJZY i LIDIA WOŹNICA. Wszyscy 
otrzymali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Nadał im je prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a przekazał — pełniący 
honory gospodarza ceremonii - wójt gminy 
Gierałtowice JOACHIM BARGIEL. — Prawdziwa 
miłość jest jak dzwon, ma jedno serce i je-
den ton — przywołał sentencję wójt Bargiel. 
— Wasze długotrwałe i zgodne małżeń-
stwa są dobitnym dowodem prawdziwości 
tych słów. I doskonałym przykładem dla 
tych, którzy dzisiaj ślubują sobie miłość po 
wieczne czasy.  Wójt Bargiel podziękował 
seniorom-jubilatom za wiele lat twórczej i 
owocnej pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności. — Jesteśmy wdzięczni za to co zro-
biliście i czynicie dla nas nadal — dodał 
życząc jubilatom pomyślności i dalszych 
wielu lat życia w doskonałym zdrowiu. Do 
powinszowań dołączyli się pracownicy Urzę-
du Stanu Cywilnego pod kierunkiem MIROSŁA-

WA MARCOLA, najbliżsi, przyjaciele i znajomi, a 
także delegaci z zakładów pracy, w których 
jubilaci byli zatrudnieni przez odejściem na 
emeryturę. Na uroczystość zostali zaproszeni 
przedstawiciele kopalń „Knurów”, „Sośnica-
Makoszowy” i „Bielszowice”, Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w Knurowie i Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze. Szczerość ży-
czeń podkreśliły gromkim „Sto lat” dzieci z 
przyszowickiego przedszkola. Wyśpiewały 
je: JULIA KRZYSTECZKO, KAMIL STARECZEK, ANIA 

TENCZER, KACPER KORNAS, MARTA STAWIARSKA, KA-

MIL JUSZYŃSKI, JULIA PAWLUK, MILENKA TOMASZEK, 
SZYMON BIELA i WIKTORIA GOLASIK. Opiekunką 

uzdolnionych maluchów była JUSTYNA KARWAT. Uro-
czystość zakończono wspominkami przy kołoczu 
i kawie, nie zapominając oczywiście o tradycyjnej 
lampce szampana. — Nieraz pytają mnie jak 
można wytrzymać z żoną pół wieku — zagaił 
jeden z jubilatów. — To proste. Wystarczą tylko 
dwa słowa: Tak, kochanie… 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

PRZYSZOWICE. ZŁOTE GODY

Miłość jest jak dzwonMiłość jest jak dzwon
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Rada Gminy Gierałtowice
kadencji 2006-2010

Corocznym zwyczajem zewsząd płyną Bożonarodzeniowe 
życzenia. Tradycyjnie nasza gmina podkreśla swój wyjąt-
kowy charakter wydając okolicznościowe kartki ze świą-
tecznym motywem. Tym razem dopełnieniem szczerości 
życzeń jest urzekająco zimowe ujęcie kapliczki w Chudo-
wie. Autorem pięknego zdjęcia PIOTR RYCHLEWSKI.

/bw/

GIERAŁTOWICE. ZAPRZYSIĘŻENIE

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg” - tymi słowy wójt Joachim Bargiel złożył uroczystą 
przysięgę.
Ślubowanie miało miejsce 
podczas sesji Rady Gminy 
Gierałtowice, która odbyła 
się 5 grudnia w sali kon-
ferencyjnej urzędu. Świad-
kami ceremonii byli nie 
tylko nowo wybrani radni, 
ale przedstawiciele władz 
powiatowych, sołtysi i za-
proszeni goście. Tuż po jej 
zakończeniu wójt Bargiel 
podziękował wszystkim za 
okazane mu zaufanie, wyra-

żone ogromnym poparciem 
podczas niedawnych wy-
borów. 

Podczas obrad radni wy-
brali składy komisji stałych 
Rady Gminy. Przyjęli też - 
mocą uchwały „Regulamin 
określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki 
pracy, wysługę lat, szcze-

gółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, na-
gród i innych składników 
wynagrodzenia, a także 
wysokości nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania i wy-
płacania” w 2007 roku. 

/bw/; Foto: Mirosław Marcol

Wesołych Świąt!

W pierwszym rzędzie (od lewej): 
Eugeniusz Kurpas, Wiesław Paszek, przewodniczący 
RG Piotr Szołtysek, wójt Joachim Bargiel, 
zastępca przewodniczącego Marek Błaszczyk, 
Alojzy Madeja i Marian Szołtysek. 
Powyżej: 
Paweł Hirsz, sołtys Paniówek Małgorzata Domin, 
Roman Włodarz, Tadeusz Nocoń, Wojciech 
Szołtysek, Artur Tomiczek, Leszek Żogała, Andrzej 
Biskup, Tadeusz Czech, sołtys Przyszowic Zygmunt 
Szołtysek, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka i 
sołtys Chudowa Józef Posiłek; na zdjęciu brak 
radnej Grażyny Malec.

Foto: Bogusław Wilk
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SUKCES MŁODYCH KOSZYKARZY

Jak Chicago 
Bulls

CHORZÓW

Sukcesy 
na ŚCIANCE
10 grudnia w Chorzowie odbył się fi nał Pucharu 
Polski Uczniów Klas Sportowych. 

REPREZENTOWALI NAS 
I OSIĄGNĘLI WYNIKI:
Elżbieta Czech - II miejsce na 
trudność, II miejsce w klasyfi kacji 
generalnej Pucharu  Polski;
Monika Urzędnik - IV miejsce na 
czas;
Dudło Katarzyna;
Patrycja Metz - III miejsce w 
klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Paulina Kubicka - II miejsce na 
czas;
Aleksandra Dudło;
Angelika Więcko;
Ewelina Rusin - III miejsce na 
czas, IV miejsce na trudność;
Łukasz Lipok - I miejsce na trud-
ność, I miejsce na czas, I miejsce 
w klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Piotr Łastawiecki - III miejsce w 
klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Karol Wartal - II miejsce na czas, 
IV miejsce na trudność;
Jacek Czech - II miejsce na czas, 
III miejsce na trudność, I miejsce 
w klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Polski;
Paweł Gabryś,
Karol Porwoł - I miejsce na 
czas, III miejscena trudność, II 
miejscew klasyfi kacji generalnej 
Pucharu Polski.

SKAT

Tuż za podium
Stefan Dylus z Przyszowic zajął czwarte miejsce 
w I Barbórkowym Turnieju Skata w Wilczy.
Zawody odbyły się 2 grudnia. O zwycięstwo rywalizowało 
28 graczy, którzy rozegrali trzy serie po 36 rozdań. Wśród 

nich był 89-letni RYSZARD TEN-

DERA, najstarszy szkaciorz 
w Polsce, reprezentujący 
barwy Ryfamy Rybnik. 
Bardzo dobrze wypadł STE-

FAN DYLUS, który zajął czwar-
te miejsce. Wygrał SZYMON 

DANEL z Energetyka Rybnik.
/bw/

 WYNIKI:
1. Danel Sz. (Energetyk Rybnik), 
2. Wodziczko T. (Stanica), 
3. Kosiec Z. (Energetyk Rybnik), 
4. Dylus S. (Przyszowice), 
5. Zacher J. (Knurów), 6. Mło-
czek J. (Energetyk Rybnik), 7. Fą-
fara K. (Pilchowice), 8. Skowron 
D. (Knurów), 9. Danel T. (Wilcza), 
10. Brola (Knurów).

PANIÓWKI

Szach w pucharze
Niemal 50 zawodników rywalizowało o Puchar 
Wójta Gminy Gierałtowice w III Gminnym i 
Śląskim Turnieju Szachowym w Paniówkach.
Zawody odbyły się 26 listopada. Przystąpiło do nich 48 
szachistów reprezentujących głównie kluby śląskie, choć 
byli też zawodnicy z Krakowa i Warszawy. W tej dobo-
rowej stawce było też 13 młodych szachistów z naszej 
gminy: JAKUB WIATEREK i KAROL CIEŚLIK (Szkoła Podstawowa 
w Gierałtowicach), ARTUR KOPIEC, MATEUSZ DZIUROŃ, MICHAŁ 

CHMIELARSKI, ŁUKASZ SKUTECKI, WOJCIECH TROJANKOWSKI, MICHAŁ 

SABASZ i JAKUB GRZEGORCZYK (wszyscy Gimnazjum Przyszo-
wice), ADAM MALCHERCZYK, TOMASZ MALCHERCZYK, KRYSTIAN WÓJ-

CIK i GRZEGORZ KONOPKA (wszyscy Gimnazjum Paniówki)
W klasyfi kacji generalnej turniej zakończył się zwycię-

stwem PIOTRA WOJCIECHOWSKIEGO z AZS Politechnika Śląska 
Gliwice (7,5 pkt.). Spośród naszych zawodników najwyżej 
został sklasyfi kowany (na 28 miejscu) JAKUB WIATEREK 
(4 pkt.). W klasyfi kacji gminnej indywidualnej wygrał 
Jakub Wiaterek przed Ar-
turem Kopcem i Mateuszem 
Dziuroniem. W klasyfi kacji 
drużynowej zwyciężyło Gim-
nazjum Przyszowice.

/bw/

MIKOŁAJKOWY WYSTĘP JAKUBA
2 grudnia w Gliwicach odbył się V 
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dzieci do 8 lat. Bardzo 
dobrze zaprezentowal się JAKUB 
WIATEREK , który na 73 startujących 
zawodników zajął 17 miejsce.

PRZYSZOWICE

Celuloidowa piłeczka nie słucha
Nie wiedzie się tenisistom stołowym Jedności 
Przyszowice w rozgrywkach IV ligi. 

Po siedmiu kolejkach tenisi-
ści Jedności zajmują ostatnie 
miejsce w 12-zespołowej 
stawce. Nie może być ina-

czej, bowiem nasi repren-
tanci do tej pory musieli 
uznać wyższość wszystkich 
rywali. Prowadzi SKS Spar-
takus Gliwice.

/bw/

PIŁKA NOŻNA

ANIOŁY na boisku?
Żółte kartki - owszem, 
ale ani jednej 
czerwonej! Tak 
łagodnej jesieni w 
wykonaniu naszych 
A-klasowych piłkarzy 
najstarsi kibice nie 
pamiętają.

Śląski Związek Piłki Nożnej 
pokusił się o zebranie da-
nych kartkowych na A-kla-
sowych boiskach. 
W tej grupie rozgrywkowej 
reprezentują naszą gminę 
ekipy Jedności Przyszowice 
i Gwiazdy Chudów. Choć 
obydwa zespoły różnie 
radzą sobie na boisku (Jed-
ność prowadzi, Gwiazda 
jest na 10 miejscu), to w 
klasyfi kacji kartkowej po-
czynają sobie nad wyraz 
zgodnie.  Jesienią piłkarze z 
Przyszowic zebrali 23 żółte 
kartki, chudowianie - 25 
„żółtek”. To taka średnia 
norma - „mistrz jesieni” w 
tej nieformalnej kategorii 
(Czarni Pyskowice) zaliczył 
aż 37 ostrzeżeń na żółto. 
Z drugiej strony Victoria 
Pilchowice 14-krotnie dała 
sędziom powód do sięgnię-
cia po taki kartonik. Jeśli 
chodzi o najbardziej brutal-
ną (zazwyczaj) klasyfi kację, 

próżno szukać naszych ekip. 
Piłkarze obydwu zespołów 
nie zaliczyli żadnej czerwo-
nej kartki! Na 16 drużyn tyl-

Wśród znakomitej stawki 
młodych sportowców z całej 
Polski świetnie zaprezento-
wali się zawodnicy UKS „W 
Skale” Gierałtowice.

W zawodach wystarto-
wało 14 zawodników gierał-

towickiego klubu. Osiągnęli 
duży sukces, gdyż aż dzie-
więciu stawało na podium. 
Z tej grupy aż pięcioro po 
sześciu edycjach Pucharu 
Polski znalazło się w pierw-
szej trójce.

/bw/

Paweł Strykowski, 
Jakub Leszek 
oraz Michał i Piotr 
Łastawieccy zajęli II 
miejsce w I Otwartym 
Turnieju Koszykówki w 
Knurowie.

Do rywalizacji trzyosobo-
wych zespołów przystąpiło 
aż 30 ekip. Zawody odby-
wały się w trzech katego-
riach wiekowych. Wśród 
młodszych uczestników 
znakomicie wypadli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Gierałtowicach. Chłopcy 
zdobyli II miejsce.

/bw/; Foto: Archiwum SP 
Gierałtowice

ko pięć może się pochwalić 
tak fair play zachowującymi 
się zawodnikami. Najgorzej 
w tym względzie (po dwie 
czerwone kartki) wypadli 
zawodnicy Żernicy, Pawło-
wa, Wielowsi i Szczygłowic.

Jan Smieszek, bw
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GIERAŁTOWICE. PIERWSZA SESJA RADY 
GMINY KADENCJI 2006-2010

Przewodniczący 
na inaugurację
Piotr Szołtysek przewodniczącym Rady Gminy, 
Marek Błaszczyk zastępcą przewodniczącego 
- to najważniejsze ustalenia inauguracyjnej sesji 
Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010.

SMUTNA BARBÓRKA

Cień Halemby 
Śmierć 23 górników przygnębiła całą górniczą brać. 
Odwołane zostały tradycyjne karczmy, obchody przebiegały 
w podniosłym, ale i smutnym tonie. 

W 2006 roku w polskich ko-
palniach zginęło 43 górników. 
Wśród nich był - niestety 
- Arkadiusz Falkus, mieszka-
niec gminy Gierałtowice.

Sesja odbyła się 23 listopa-
da. Obrady otworzył prze-
wodniczący rady kadencji 
2002-2006 ROMAN WŁODARZ. 
Zgodnie ze zwyczajem prze-
kazał prowadzenie najstar-
szemu spośród wybranych 
do rady. Radnym-seniorem 
okazał się ALOJZY MADEJA, 
który poprowadził sesję 
do chwili wyboru nowego 
przewodniczącego Rady 
Gminy. Przed rozpoczęciem 
obrad zebrani chwilą ciszy 
uczcili pamięć tragicznie 
zmarłych górników - ofi ar 
wypadku w kopalni „Ha-
lemba” w Rudzie Śląskiej. 
Wśród ofi ar był ARKADIUSZ 

FALKUS z Paniówek.
Po stwierdzeniu kworum 

przewodniczący Gminnej 
Komisji Wyborczej MARIAN 

MICHAŁEK wręczył radnym 
zaświadczenia o wybo-
rze. Chwilę później radni 
uczestniczący w sesji zło-
żyli przed prowadzącym 
obrady ślubowanie. Słowa 
roty brzmiały: „Wierny 
Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. 
Przewodniczący stwierdził, 

szkolnych komunalnych i 
innych jest pokaźny. Spo-
ra jest ilość ulic i dróg 
śródpolnych. Wszystko to 
świadczy o dobrej sytuacji 
gminy w przededniu reali-
zacji najważniejszych zadań, 
w przededniu otwarcia dla 
nowych inwestorów oraz w 
przededniu otwarcia się na 
nowych mieszkańców. 

W obradach, oprócz 
radnych, tradycyjnie udział 
wzięli zaproszeni goście. 
Byli wśród nich: zastępca 
wójta JANUSZ KORUS, skarbnik 
gminy MICHAŁ KAFANKE, soł-
tysi - GERDA CZAPELKA, MAŁGO-

RZATA DOMIN, JÓZEF POSIŁEK i 
ZYGMUNT SZOŁTYSEK, dyrektor 
PGK TADEUSZ WRANIK - oraz 
kierownicy referatów Urzę-
du Gminy i OPS. 

/bw/

SKŁADY KOMISJI 
STAŁYCH RADY 
GMINY 
GIERAŁTOWICE 
KADENCJI 
2006–2010

KOMISJA REWIZYJNA

Wiesław Paszek — przewodni-
czący, Alojzy Madeja, Tadeusz 
Nocoń i Leszek Żogała.
KOMISJA BUDŻETU 

I PLANOWANIA

Marian Szołtysek - przewodni-
czący, Andrzej Biskup, Marek 
Błaszczyk, Eugeniusz Kurpas, 
Tadeusz Nocoń, Wiesław Pa-
szek, Piotr Szołtysek, Wojciech 
Szołtysek, Artur Tomiczek 
- wiceprzewodniczący i Roman 
Włodarz.
KOMISJA KULTURY, 

OŚWIATY I ZDROWIA

Grażyna Malec - przewodniczą-
ca, Tadeusz Czech, Alojzy Ma-
deja, Tadeusz Nocoń, Wiesław 
Paszek – wiceprzewodniczący, 
Marian Szołtysek, Piotr Szołty-
sek, Roman Włodarz i Leszek 
Żogała.

KOMISJA ROLNICTWA, 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

I ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO

Marek Błaszczyk - przewod-
niczący, Tadeusz Czech, Pa-
weł Hirsz, Eugeniusz Kurpas, 
Grażyna Malec, Wojciech 
Szołtysek, Artur Tomiczek 
- wiceprzewodniczący, Roman 
Włodarz i Leszek Żogała.
KOMISJA SAMORZĄDU, 

PRZESTRZEGANIA 

PRAWA I UTRZYMANIA 

PORZĄDKU

Alojzy Madeja - przewodni-
czący, Andrzej Biskup, Paweł 
Hirsz, Eugeniusz Kurpas, Gra-
żyna Malec, Piotr Szołtysek, 
Wojciech Szołtysek i Leszek 
Żogała - wiceprzewodniczący.
KOMISJA GÓRNICTWA

Eugeniusz Kurpas - przewodni-
czący, Andrzej Biskup 
– wiceprzewodniczący, 
Marek Błaszczyk, Tadeusz 
Czech, Paweł Hirsz, Alojzy 
Madeja, Tadeusz Nocoń, 
Wiesław Paszek, 
Marian Szołtysek 
i Artur Tomiczek.

że wszyscy radni złożyli ślu-
bowanie, w związku z czym 
formalnie objęli mandat rad-
nego gminy Gierałtowice.

W toku dalszej części 
obrad wybrano przewodni-
czącego Rady Gminy i jego 
zastępcę. W tajnym głoso-
waniu największe poparcie 
uzyskał PIOTR SZOŁTYSEK. On 
też został przewodniczącym 
Rady Gminy. Na zastępcę 
przewodniczącego wybrano 
MARKA BŁASZCZYKA. 

Nowo wybrany prze-
wodniczący podziękował za 
okazane zaufanie. Wyraził 
wdzięczność Romanowi 
Włodarzowi, przewodniczą-
cemu poprzedniej kadencji, 
za wzorcową współpracę 
(Piotr Szołtysek był wi-
ceprzewodniczącym rady 
przez minione cztery lata). 
Mówiąc o planach prze-
wodniczący Szołtysek za 
priorytety uznał budowę 
kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków, realizację przyję-
tych programów i strategii, 
zdobycie inwestorów na 
tereny wyznaczone nowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego i pozyski-
wanie pieniędzy z funduszy 
pomocowych. 

Po tej części obrad głos 
zabrał wójt JOACHIM BARGIEL, 

który przedstawił sytuację 
fi nansową gminy i stan re-
alizacji budżetu. Sytuacja 
fi nansowa gminy jest dobra, 
za 10 miesięcy 2006 r. do-
chody ukształtowały się na 
poziomie 26,36 mln zł, co 
stanowi 81,53 proc. planu. 
Wydatki ukształtowały się 
na poziomie 27,64 mln zł, co 
stanowi 66,41 proc. planu. 
Gmina nie ma zadłużenia, 
żadnych zobowiązań ani 
kredytów. Gmina posiada 
udziały w spółkach: 100 
proc. udziałów w spółce 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej sp. z o.o. w 
Gierałtowicach (o wartości 
4,334 mln zł), udziały war-
tości 221 tys. zł w Przed-
siębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Gliwice, udziały 
wartości 2,1 tys. zł w Orze-
sko–Knurowskim Banku 
Spółdzielczym, udziały war-
tości 31,2 tys. zł w Przed-
siębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji w Knurowie SA. 
Razem wartość udziałów, 
jakie posiada gmina, wynosi 
4,558 mln zł.

Gmina posiada prawo 
własności do 275,7 ha 
gruntów. Z tego: w Gierał-
towicach 43,5 ha, w Przyszo-
wicach 103,2 ha, w Paniów-
kach 62,3 ha, w Chudowie 
66,7 ha. Wartość tych grun-
tów wynosi 10,61 mln zł.

Wartość budynków szkol-
nych (netto po umorzeniu) 
wynosi 23,2 mln zł, zaś war-
tość pozostałego majątku 
takiego jak: środki trwałe, 
wartości niematerialne i 
prawne i aktywa fi nansowe, 
obiekty budownictwa dro-
gowego wynosi 55,16 mln zł. 
Wartość dochodów z mająt-
ku gminy wynosi 130,71 tys. 

zł. Gmina posiada również 
mienie w postaci dróg i 
ulic. W Gierałtowicach 28 
dróg o długości 22,23 km 
i powierzchni 100.900 m2, 
w Przyszowicach 32 drogi 
o długości 23,5 km i po-
wierzchni 97.600 m2, w Pa-
niówkach 21 dróg o długości 
14,8 km i powierzchni 62.500 
m2, w Chudowie 17 dróg 
o długości 14,2 km i po-
wierzchni 61.700 m2. Razem 
w gminie jest 98 dróg o dłu-
gości 74,7 km i powierzchni 
około 322.700 m2. Ponadto 
gmina posiada około 10,5 
km długości i powierzchni 
3,7 ha dróg śródpolnych i 
wewnętrznych nieutwardzo-
nych. 

Stan fi nansowy gminy 
jest dobry, posiadany ma-
jątek w postaci obiektów 

— Zawód górnika wymaga 
niekiedy złożenia najwyż-
szej ofi ary za poświęce-
nie się w pracy — mówił 
podczas nabożeństwa 
barbórkowego ks. ANDRZEJ 

WIECZOREK, proboszcz parafi i 
świętych Cyryla i Metodego 
w Knurowie. W mszy świę-
tej uczestniczyli górnicy, ich 
najbliżsi oraz liczne delega-
cje samorządów, instytucji, 

organizacji i stowarzyszeń 
społecznych. Gminę Gierał-
towice reprezentowali wójt 
JOACHIM BARGIEL i EUGENIUSZ 

KURPAS, przewodniczący 
Komisji Górnictwa Rady 

Gminy Gierałtowice. Po na-
bożeństwie  udali się przed 
pomnik tragicznie zmarłych 
górników, gdzie składając 
wiązanki kwiatów oddali im 
hołd. bw, mk

Foto: Michał Kędzierski
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przyświecała ceremonii złotych godów, obchodzonych przez pary z półwiecznym 
małżeńskim stażem.

Uroczystości odbyły się 5 grudnia w pałaco-
wych wnętrzach Urzędu Stanu Cywilnego w 
Przyszowicach. Tego dnia gratulacje przyj-
mowali państwo: ALFRED i ŁUCJA MICHALSCY z 
Paniówek, PAWEŁ i SYLWIA SPOJDA z Przyszowic 
oraz gierałtowianie BOLESŁAW i ERNESTYNA 

FIRA, LEON i LIDIA RATKA, HUBERT i MAGDALENA 

WITKOWSCY, ALOJZY i LIDIA WOŹNICA. Wszyscy 
otrzymali medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Nadał im je prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a przekazał — pełniący 
honory gospodarza ceremonii - wójt gminy 
Gierałtowice JOACHIM BARGIEL. — Prawdziwa 
miłość jest jak dzwon, ma jedno serce i je-
den ton — przywołał sentencję wójt Bargiel. 
— Wasze długotrwałe i zgodne małżeń-
stwa są dobitnym dowodem prawdziwości 
tych słów. I doskonałym przykładem dla 
tych, którzy dzisiaj ślubują sobie miłość po 
wieczne czasy.  Wójt Bargiel podziękował 
seniorom-jubilatom za wiele lat twórczej i 
owocnej pracy na rzecz lokalnej społecz-
ności. — Jesteśmy wdzięczni za to co zro-
biliście i czynicie dla nas nadal — dodał 
życząc jubilatom pomyślności i dalszych 
wielu lat życia w doskonałym zdrowiu. Do 
powinszowań dołączyli się pracownicy Urzę-
du Stanu Cywilnego pod kierunkiem MIROSŁA-

WA MARCOLA, najbliżsi, przyjaciele i znajomi, a 
także delegaci z zakładów pracy, w których 
jubilaci byli zatrudnieni przez odejściem na 
emeryturę. Na uroczystość zostali zaproszeni 
przedstawiciele kopalń „Knurów”, „Sośnica-
Makoszowy” i „Bielszowice”, Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 w Knurowie i Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze. Szczerość ży-
czeń podkreśliły gromkim „Sto lat” dzieci z 
przyszowickiego przedszkola. Wyśpiewały 
je: JULIA KRZYSTECZKO, KAMIL STARECZEK, ANIA 

TENCZER, KACPER KORNAS, MARTA STAWIARSKA, KA-

MIL JUSZYŃSKI, JULIA PAWLUK, MILENKA TOMASZEK, 
SZYMON BIELA i WIKTORIA GOLASIK. Opiekunką 

uzdolnionych maluchów była JUSTYNA KARWAT. Uro-
czystość zakończono wspominkami przy kołoczu 
i kawie, nie zapominając oczywiście o tradycyjnej 
lampce szampana. — Nieraz pytają mnie jak 
można wytrzymać z żoną pół wieku — zagaił 
jeden z jubilatów. — To proste. Wystarczą tylko 
dwa słowa: Tak, kochanie… 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

PRZYSZOWICE. ZŁOTE GODY

Miłość jest jak dzwonMiłość jest jak dzwon
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Rada Gminy Gierałtowice
kadencji 2006-2010

Corocznym zwyczajem zewsząd płyną Bożonarodzeniowe 
życzenia. Tradycyjnie nasza gmina podkreśla swój wyjąt-
kowy charakter wydając okolicznościowe kartki ze świą-
tecznym motywem. Tym razem dopełnieniem szczerości 
życzeń jest urzekająco zimowe ujęcie kapliczki w Chudo-
wie. Autorem pięknego zdjęcia PIOTR RYCHLEWSKI.

/bw/

GIERAŁTOWICE. ZAPRZYSIĘŻENIE

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg” - tymi słowy wójt Joachim Bargiel złożył uroczystą 
przysięgę.
Ślubowanie miało miejsce 
podczas sesji Rady Gminy 
Gierałtowice, która odbyła 
się 5 grudnia w sali kon-
ferencyjnej urzędu. Świad-
kami ceremonii byli nie 
tylko nowo wybrani radni, 
ale przedstawiciele władz 
powiatowych, sołtysi i za-
proszeni goście. Tuż po jej 
zakończeniu wójt Bargiel 
podziękował wszystkim za 
okazane mu zaufanie, wyra-

żone ogromnym poparciem 
podczas niedawnych wy-
borów. 

Podczas obrad radni wy-
brali składy komisji stałych 
Rady Gminy. Przyjęli też - 
mocą uchwały „Regulamin 
określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki 
pracy, wysługę lat, szcze-

gółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, na-
gród i innych składników 
wynagrodzenia, a także 
wysokości nauczycielskiego 
dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania i wy-
płacania” w 2007 roku. 

/bw/; Foto: Mirosław Marcol

Wesołych Świąt!

W pierwszym rzędzie (od lewej): 
Eugeniusz Kurpas, Wiesław Paszek, przewodniczący 
RG Piotr Szołtysek, wójt Joachim Bargiel, 
zastępca przewodniczącego Marek Błaszczyk, 
Alojzy Madeja i Marian Szołtysek. 
Powyżej: 
Paweł Hirsz, sołtys Paniówek Małgorzata Domin, 
Roman Włodarz, Tadeusz Nocoń, Wojciech 
Szołtysek, Artur Tomiczek, Leszek Żogała, Andrzej 
Biskup, Tadeusz Czech, sołtys Przyszowic Zygmunt 
Szołtysek, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka i 
sołtys Chudowa Józef Posiłek; na zdjęciu brak 
radnej Grażyny Malec.

Foto: Bogusław Wilk
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Gierałtowickie 
Gminne Centrum 
Informacji zostało 
uznane za najlepsze 
spośród 90 tego 
typu instytucji 
w województwie 
śląskim. 

Doceniona została skutecz-
ność centrum w działaniach 
na rzecz osób poszukują-
cych pracy. Opinię taką 
wygłoszono 30 października 
w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy (WUP) w Katowicach 
podczas konferencji zorgani-
zowanej w ramach programu 
„2006 – Europejski Rok Mo-
bilności Pracowników”. Omó-
wiono wówczas m.in. wyniki 
kontroli Gminnych Centrów 
Informacji (GCI) przeprowa-
dzonej przez pracowników 
katowickiego WUP. Raport 
o stanie GCI w pierwszym 
półroczu 2006 r. przedstawił 
ANDRZEJ MADEJCZYK, starszy 
inspektor w Wydziale Pro-

Przyszowice. Szansa na unijne fundusze

Miliony na pomysły
Masz fi rmę i pomysł na jej rozwój, ale brakuje ci pieniędzy na jego 
realizację? Możesz sięgnąć po unijne fundusze. Pomoże ci w tym 
Gminne Centrum Informacji w Przyszowicach.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE
Przedsiębiorcy z sektora MSP (mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw), podejmujący nowe inwestycje i two-
rzący nowe miejsca pracy.

POZIOM WSPARCIA 
wynosi od 0,5 mln złotych do 15 mln euro i nie może 
przekroczyć 60 proc. kosztów kwalifi kowanych dla mikro 
i małych przedsiębiorstw oraz 50 proc. kosztów kwalifi -
kowanych dla średnich przedsiębiorstw. Wnioski należy 
składać do 12 stycznia 2007 roku.

BEZPŁATNA POMOC
Istnieje możliwość bezpłatnej prekwalifi kacji planowanej 
inwestycji przez Punkt Konsultacyjny przy Regionalnej In-
stytucji Finansującej. Wstępne plany projektu (formularze 
do ściągnięcia ze strony www.parp.gov.pl) należy przesy-
łać pod adresem: preselekcja2.2.1@garr.pl. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
o planowanym naborze wniosków oraz wzór wstępnego 
planu projektu i inne dokumenty programowe znajdują 
się na stronie www.parp.gov.pl, w Punkcie Konsultacyjnym 
przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: 
preselekcja2.2.1@garr.pl, a także w Gminnym Centrum 
Informacji w Przyszowicach, tel. 032-30-11-539. 

W poprzednim wyda-
niu „Wieści” pisaliśmy o 
przygotowywanym przez 
Gminne Centrum Informa-
cji spotkaniu, które miało 
być poświęcone unijnym 
funduszom. Zapowiedzi 
ziściły się 30 listopada. 
- Odzew przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania 
- mówi DANUTA KONDRACIUK z 
GCI. - Na spotkanie zgło-
siło się kilkudziesięciu 
przedsiębiorców z gminy 
i okolicznych miejscowo-
ści. Sala konferencyjna 
urzędu dosłownie pęka-

ła w szwach. Możliwości 
ubiegania się o fundusze 
omówiły MAŁGORZATA KWIA-

TOSZ i SYLWIA ANTOSZCZAK z 
punktów konsultacyjnych w 
Gliwicach i Rudzie Śląskiej 
działających przy Rudzkiej 
Agencji Rozwoju „Inwestor”. 
- Chodzi o dofi nansowanie 
z funduszy unijnych do 
inwestycji w ramach pod-
działania 2.2.1 Sektorowego 
Programu Operacyjnego 
Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. Zachęta 
skierowana jest do biz-
nesu z sektora MŚP, czyli 

mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw - wyjaśnia 
Kondraciuk. Prelegentki 
wskazały na szanse w sta-
raniach jeszcze w tym roku 
i przedstawiły możliwości 
fi nansowania inwestycji w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, który 
realizowany będzie w kolej-
nym okresie programowania 
przypadającym na lata 2007 
– 2013. - Określiły też za-
sady uzyskania pomocy do 
udziału w targach, wysta-
wach i misjach gospodar-
czych oraz wskazały alter-

natywne źródła 
fi nansowania 
przedsięwzięć 
gospodarczych 
- dodaje, współ-
organizująca 
spotkanie, WERO-

NIKA GABOR.
Przekonywały, 

że możliwości są 
spore. Może na-
wet niektórych 
onieśmielające, 
bo minimalna 
kwota wsparcia 
wynosi 500 tys. 
zł. Z drugiej strony pozyska-
ne środki mogą sięgać nawet 
60 proc. wartości inwestycji. 
Prelekcjom i dyskusji z sa-
tysfakcją przysłuchiwał się 
wójt gminy Gierałtowice 
JOACHIM BARGIEL. - Ogromnie 
cieszy nas zainteresowanie 
miejscowych i okolicznych 
przedsiębiorców. To dowód, 
że zamierzają inwestować, 
a tym samym rozwijać 
swoje fi rmy, a zarazem 
wpływać na rozwój re-
gionu. W rezultacie tych 
poczynań mogą powstać 
nowe miejsca pracy, a 
więc źródła dochodu wielu 
mieszkańców, a także gmi-
ny - wyjaśnia wójt Bargiel. 

Gminne Centrum Informacji 
liczy, że pojawią się kolejni 
biznesmeni 
zaciekawieni inicjatywą 
i możliwościami uzyskania 
unijnego wsparcia. - Nikogo, 
kto zechce skorzystać z na-
szych usług nie pozostawi-
my bez pomocy. Zapraszam 
do naszego centrum - za-
chęca Danuta Kondraciuk.

Zainteresowani uzy-
skają potrzebne informacje 
w siedzibie GCI w Przyszo-
wicach (ul. Karola Miarki 1) 
bądź telefoniczne (tel. 032 30 
11 539, fax 032 30 11 540) lub 
drogą elektroniczną (e-mail: 
gci@gieraltowice.eu). 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

GMINA GIERAŁTOWICE

Najlepsze centrum
gramów Rynku Pracy WUP w 
Katowicach. Jak podkreślił, w 
ostatnim czasie daje się zauwa-
żyć istotna tendencja. Otóż w 
dużych miastach aglomeracji 
śląskiej liczba klientów w cen-
trach spada, niekiedy znacząco. 
Inaczej jest w mniejszych 
miastach i gminach pokroju 
Gierałtowic. Tutaj ilość korzy-
stających z usług GCI wzrasta. 
Bywa, że przekracza próg tysią-
ca osób w ciągu półrocza, co w 
małej, wiejskiej gminie, trzeba 
wręcz uznać za godny uznania 
fakt. Z danych zebranych przez 
23 centra informacji wynika, że 
odwiedziło je przez pół roku 
blisko 22 tysiące osób, co daje 
średnią prawie 950 klientów w 
jednym GCI (czyli po 160 osób 
na miesiąc). 

Gminne Centrum Informacji 
w Gierałtowicach z siedzibą w 
Przyszowicach zostało uznane 
za wzorcowe przede wszystkim 
dzięki swojej dużej skuteczności 

w działaniach na rzecz ogra-
niczenia bezrobocia. Okazało 
się bowiem, że nasze centrum 
sprawiło, iż przez niecałe dwa 
lata zajęcie i źródło utrzymania 
znalazło niemal 200 mieszkań-
ców gminy.

Gierałtowickie GCI zosta-
ło poproszone o prezentację 
zawierającą najważniejsze 
informacje na temat metod 
pracy, które pozwoliły centrum 
osiągnąć tak znakomite wyniki 
w świadczeniu usług na rzecz 
osób bezrobotnych i poszuku-
jących pracy. Jak podkreślił 
w swym wystąpieniu MATEUSZ 

PAPKALA - kierownik Referatu 
Organizacyjnego, Kadr i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach, nasza gmina 
może pochwalić się ważnym 
sukcesem. W ciągu bowiem 
ostatnich czterech lat bezro-
bocie spadło poniżej sześciu 
procent (w końcu stycznia w 
urzędach pracy zarejestrowa-

nych było 18 proc. czynnych 
zawodowo, a na terenie woje-
wództwa śląskiego 15,7 proc). 
W tym kontekście 6 proc. to 
niewiele, ale w liczbach bez-
względnych jest to ciągle około 
300 osób.  Tu właśnie zaczyna 
się ważna rola GCI. Nasze dzia-
ła od 8 września 2003 r., jako 
pierwsze w powiecie gliwickim. 
Powstało w ramach Rządowego 
Programu Aktywizacji Zawo-
dowej Absolwentów „Pierwsza 
Praca”; Ministerstwa Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej; 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach oraz Gminy Gie-
rałtowice. 

Skuteczność w działaniu GCI 
osiąga m.in. poprzez ciągłe mo-
nitorowanie osób, które wyrazi-
ły zgodę (wypełniły ankietę) na 
poszukiwanie i przekazywanie 
ofert pracy, informowanie i 
kierowanie na kursy i szkolenia 
zawodowe. Bardzo pomocna 
jest w tym, opracowana dla po-
trzeb GCI, baza danych, która 
pozwala monitorować osoby 
bezrobotne, poszukujące pracy, 
chcące zmienić zatrudnienie. 

Baza to współgra z udostępnio-
ną stroną internetową. 

Gierałtowickie centrum 
jest jedynym GCI, które samo 
organizuje „Małe Targi Pracy”. 
Odbywają się one od dwóch lat 
podczas święta plonów. Cieszą 
się rosnącą popularnością. Za 
pierwszym razem odwiedziło 
je prawie 140 osób, a w tym 
roku ponad 200. Ponadto GCI 
bierze udział w targach pracy 
organizowanych przez Powia-
towy Urząd Pracy w Gliwicach 
i w Zabrzu, Ochotnicze Hufce 
Pracy oraz Biura Karier Stu-
denckich.

GCI Gierałtowice swoje 
usługi świadczy bezpłatnie. 
Udostępnia informacje o rynku 
pracy, pomaga w rozpoczę-
ciu i prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej, w 
poszukiwaniu pracy dla osób 
bezrobotnych i absolwentów, w 
doborze pracowników zgodnie 
z oczekiwaniami pracodawcy, 
korzystania z internetu, redago-
wania ofert pracy oraz w pisa-
niu cv i listu motywacyjnego. 

/g/
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GIERAŁTOWICE

Babski comber
Już po raz drugi panie z Gierałtowic i okolic spotkały 
się w auli szkoły, aby mile spędzić grudniowe, 
sobotnie popołudnie, na Babskim Combrze. 

PRZYSZOWICE

Tradycja żywa jak zawsze
W obecności górników uczniowie Szkoły Podstawowej w Przyszowicach 
obchodzili tegoroczną Barbórkę.

PRZYSZOWICE

Młodzi 
na żaglach
Przyszowiccy gimnazjaliści pożeglowali 
sobie po rybnickim zalewie. Niektórzy 
łyknęli żeglarskiego bakcyla - już 
dzisiaj zapowiadają udział w kolejnych 
rejsach. Na początek po jeziorach, ale 
kto wie… Morza i oceany czekają…

Jesienny dzień. Nad tafl ą wody rybnickiego akwenu raz 
wzmaga się wiatr, to znów zupełnie sobie odpuszcza. - Sil-
ny wiatr jest OK., gorzej, gdy trzeba dmuchać w żagle, 
bo łódka ani rusz nie popłynie - tłumaczą nastolatki. Ale 
nie narzekają. Każdy z gimnazjalistów chwali sobie wypad 
na żagle - to dla nich znakomita forma spędzania wolnego 
czasu. Przyjemny i pożyteczny, bowiem pod okiem sterni-
ków - MARIANA PŁASZCZYKA, PRZEMYSŁAWA RAKONIEWSKIEGO 
i JANUSZA BADEJA - mieli okazję poznać zasady żeglowania. 

Wypad i rejs okazał się możliwy dzięki Stowarzyszeniu 
Żeglarskiemu „Kotwica” i realizowanego przez stowarzy-
szenie projektu „Pojedź z nami na łódkę, popłyń z nami 
na rejs” (w ramach programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce).

Po zejściu na ląd młodzież nudy nie zaznała. Postarały 
się o to instruktorki - ANETA SZOLC i ANNA CZAPELKA. Wraże-
niami z wodnej przygody nastolatki miały okazję podzielić 
się podczas ogniska i śpiewania szant.

Oprac. bw; Foto: Archiwum SŻ Kotwica

PRACOWITY ROK

Stowarzyszenie Żeglarskie Kotwica w Gierałtowicach rozpoczęło 
realizację projektu „Pojedź z nami na łódkę, popłyń z nami na 
rejs”od rozpropagowania idei aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Wraz z Ośrodkiem Koga – Kotwica pod okiem bosmana 
rozpoczęto prace porządkowe, które miały przygotować „mło-
dych wilków morskich” do sezonu letniego. Wyczyszczono i 
odnowiono łódkę przed jej zwodowaniem. Zakupiono sprzęt 
do transportu jachtu oraz go zarejestrowano i ubezpieczono. 
Przygotowano materiały szkoleniowe i podzielono uczestników 
na grupy. Następnie nad Zalewem Rybnickim pod okiem sternika 
jachtowego zorganizowano rejsy. Na lądzie przeprowadzono za-
jęcia z zasad bezpieczeństwa na jachcie i akwenie, żeglarskiego 
nazewnictwa i podstawowy kurs wiązania węzłów żeglarskich. 
Całodniowe wzmagania kończyły się śpiewaniem szant w świe-
tle ogniska i poczęstunkiem. W sierpniu żeglarze z Gierałtowic 
uczestniczyli w festiwalu żeglarskim nad jeziorem Paprocany. 

Przy współudziale zespołu 
„Optima” panie sprawdziły 
swoje umiejętności wokal-
ne i plastyczne oraz zdały 

Młodzi przyszowianie nie 
zapominają o starej, ślą-
skiej tradycji. Trudno się 
dziwić, wszak wielu z nich 
ma w rodzinie górników. 
Jak co roku, tradycji stało 
się zadość. Na szkolne uro-
czystości zostali zaproszeni 
rodzice, wśród nich właśnie 
górnicy. Wokalnym, aktor-
skim i tanecznym występom 
przyglądali się także peda-

godzy. Wśród nich dyrektor 
szkoły BRONISŁAWA OGONEK 
i BARBARA MANSFELD - kierow-
nik referatu oświaty i zdro-
wia w Urzędzie Gminy w 
Gierałtowicach, a zarazem 
wieloletnia dyrektor przy-
szowickiej placówki. 

/bw/
Foto: Archiwum szkoły - 
www.spprzyszowice.pl 

trudne testy zręcznościo-
we. Warto było, ponieważ 
nagród było co niemiara. 
Program kabaretowy 

przedstawił Damian Dyr-
busz z Ornontowic, który w 
tegorocznym konkursie „Po 
naszymu, czyli po śląsku” 
zajął trzecie miejsce. 

Impreza udała się znako-
micie i mamy nadzieję na 
to, że będzie miała swoją 
kontynuację w przyszłym 
roku. 

Urszula Cieślik 
Foto: Aleksandra Bargiel-Firlit



12

KONKURS „Z BIOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

Laureaci 
z Przyszowic
Karolina Pawliczek, Marta Kieś i Aleksandra 
Pawliczek z przyszowickiego gimnazjum zostały 
laureatkami Wojewódzkiego Konkursu pod 
hasłem „Z biologią za pan brat”. 

ZABRZE

W odwiedzinach 
u Skarbnika

Czas podsumowańPRZYSZOWICE

Mikołaj i samotne 
DZIECI
Święty Mikołaj nie zapomina o podopiecznych 
Domu Dziecka w Zabrzu. Tym razem przyszedł 
do malców, gdy byli w odwiedzinach w 
przyszowickim gimnazjum. Rózg nie było

To był pracowity początek grudnia. Jak co roku święty 
Mikołaj musiał objechać cały świat. Nie zapomniał o naj-
młodszych także w naszej gminie. Odwiedził wszystkie 
przedszkola, szkoły i gimnazja. Grzecznym dzieciom spre-
zentował upominki, rózgami pomachał tym, które takie 
święte nie były. Obiecał, że za rok też odwiedzi maluchy. 
Pod warunkiem, że będą równie grzeczne jak przez ostat-
nie 12 miesięcy..

/bw/; Foto: Archiwum Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach

Eliminacje odbyły się 21 li-
stopada w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach. Wystartowa-
ło około 300 uczniów ślą-
skich szkół. Na tym etapie 
musieli zmagać się z pyta-
niami zamkniętymi z ogólnej 
wiedzy biologicznej. 

Do drugiego etapu, który 
odbył się 12 grudnia, za-
kwalifi kowało się 30 uczest-
ników, wśród nich troje 
uczennic Gimnazjum nr 3 w 
Przyszowicach. Półfi naliści 
rozwiązywali test zawierają-
cy pytania otwarte. Gimna-
zjalistki z Przyszowic świet-
nie się spisały i awansowały 
do ostatniego etapu konkur-
su.  W fi nale brało udział 

jedynie 10 najlepszych w 
województwie uczestników 
konkursu. Finaliści wykazali 
się różnorodną wiedzą z 
zoologii, biologii człowieka i 
szeroko rozumianej ekologii 
odpowiadając na pytania 
członków komisji. 

Znakomicie zaprezento-
wały się nastolatki z przy-
szowickiego gimnazjum: KA-

ROLINA PAWLICZEK, MARTA KIEŚ i 
ALEKSANDRA PAWLICZEK, zajmu-
jąc odpowiednio III, IV i VII 
miejsce. Laureaci otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Uczennice przygotowy-
wały się do konkursu pod 
kierunkiem nauczyciela 
biologii ERYKI DYMARZ.

/gp/

Dzieci z zabrskiego Domu 
Dziecka przybyły do za-

przyjaźnionej szkoły 11 
grudnia. Zjawiły się tutaj 

przyjmując zaproszenie pla-
cówki i jej uczniów z klasy 
III b pod opieką KATARZYNY 

SZOLC. Właśnie za sprawą 
pani Katarzyny św. Mikołaj 
znalazł wolny termin w 
swoim zapisanym kalenda-
rzu i pojawił się w Przyszo-
wicach. Bez wątpienia wa-
bikiem okazały się ciekawe 
zawody mikołajkowe, które 
dały sporą dawkę emocji 
wszystkim, którzy w nich 
uczestniczyli.

Obecność świętego bar-
dzo podekscytowała malu-
chy. Uśmiech i zadowolenie 
wypisane były na każdej 
małej buzi. Walka w kon-
kurencjach odbywała się 
na zasadzie zabawy, choć 
za każde zwycięstwo dzie-
ci otrzymywały nagrody, 
ufundowane przez uczniów 
gimnazjum.

Spotkanie upłynęło w 
bardzo życzliwej i rodzinnej 
atmosferze, a rozstanie było 
bardzo trudne. Gości poże-
gnano bardzo ciepło oraz 
zapewniono ich, że takich 
spotkań będzie więcej.

/gp/
Foto: Archiwum Gimnazjum 

w Przyszowicach

Z okazji Barbórki 
uczniowie klas 
I i II gierałtowickiej 
Szkoły Podstawowej 
odwiedzili Muzeum 
Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. 
W muzeum dzieci zostały 
przyjęte przez pracowników 
w śląskich strojach. Mali 
goście uczestniczyli w pre-
zentacji folkloru górniczego 
i zwiedzali ekspozycje. Ze 
szczególną ciekawością wy-
słuchali opowieści i legend 
o Skarbniku i górniczych 
tradycjach.

Źródło: www.spgieraltowice.strony.gni.pl; Foto: Archiwum Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach

Tradycyjne Andrzejki stały 
się doskonałą okazją dla 
Mniejszości Niemieckiej na 
spotkanie i podsumowanie 
2006 roku. W miłej atmosfe-
rze oceniono 12 minionych 
miesięcy, nie stroniąc od 

planów na nowy, 2007 rok. 
Wśród gości, którzy uczest-
niczyli w spotkaniu, był wójt 
gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel z małżonką Weroni-
ką.         /b/; Foto: Archiwum 

     Mniejszości Niemieckiej
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CHUDÓW

Chrońmy nasze 
środowisko

PRZYSZOWICE. STRAŻACY OTRZYMALI 
NOWY SPRZĘT

Pompa przeciw 
wodzie
- Z łatwością da się dowieźć nawet w niezbyt 
dostępne miejsce, ale przede wszystkim 
jest wydajna i szybko wybiera wodę z 
zalewisk - zachwalają nową pompę wirnikową 
przyszowiccy strażacy. 

Załoga OSP Przyszowice 
może się pochwalić nowo-
czesnym nabytkiem. To 
nowa pompa wirnikowa 
napędzana wysokopręż-
nym silnikiem spalinowym, 
umieszczona na przyczepie 
jednoosiowej. Może być 
wykorzystana do wypom-
powania wody z zalanych 
pomieszczeń oraz w akcjach 
przeciwpowodziowych. 

9 listopada sprzęt trafi ł do 
Ochotniczej Straży Pożar-
nych w Przyszowicach. 

Fundusze na zakup pomp 
pochodziły z budżetu Gmi-
ny Gierałtowice. – Na bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
w tym ochronę przeciwpo-
żarową i przeciwpowodzio-
wą, kładziemy szczególną 
uwagę – zapewniał uczest-
ników spotkania wójt gminy 
JOACHIM BARGIEL. – Stąd sta-
rania o jak najlepsze dopo-
sażenie naszych jednostek 
straży pożarnej – dodawał, 
przekazując gospodarzom 
jednostki dokumentację 
sprzętu.  - Oprócz pompy 
strażacy otrzymali łódź 
pneumatyczną Navigator, 

typ 390 - dodaje inspektor 
HENRYK WARZECHA, szef Ze-
społu Reagowania Kryzy-
sowego w Urzędzie Gminy 
Gierałtowice. - Łódź ta 
służy do ewakuacji ludzi 
z zagrożonych rejonów. 
Zakup sprzętu doszedł do 
skutku dzięki władzom 
gminy. Na zapotrzebowanie 
OSP pozytywnie zareagowa-
li wójt gminy i radni, szcze-
gólnie radni z Przyszowic. 
- Przyszowice są miejsco-
wością wyjątkowo mocno 
zagrożoną podtopieniami 
- uzasadnia przychylne 
nastawienie wójt Bargiel 
przywołując tegoroczne pro-
blemy na początku wiosny. 

W uroczystości uczestni-
czyli - oprócz wójta Bargiela 
- zastępca wójta JANUSZ KO-

RUS, radni, sołtysi i strażacy. 
To nie koniec doposaża-

nia jednostek OSP w naszej 
gminie. Dla gierałtowickiej 
OSP zakupiono pompę nie-
dużej wydajności. Z kolei w 
Przyszowicach i Paniówkach 
w ramach systemu ostrze-
gania zainstalowano elektro-
niczne syreny. 

/b/

Konferencją pod tytułem „Chrońmy nasze 
środowisko” Grupa Odnowy Wsi Śląskiej, 
Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju oraz 
Szkoła Podstawowa w Chudowie zwieńczyły 
swój udział w tegorocznym projekcie
„Z przyrodą za pan brat”.

Projekt realizowany jest w 
ramach programu „Działaj 
Lokalnie V” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. 
Podczas akcji wykonano 
wiele działań, które nie-
wątpliwie przysłużyły się 
środowisku. Do najważniej-
szych należy uprzątnięcie 
zaśmieconych poboczy 
(efekt: ponad 30 worków 
odpadów) i wykonanie 
tablic informacyjnych (anty-
śmieciowe), które następnie 
umieszczono przy drogach 
dojazdowych.

- Połączeniem przyjem-
nego z pożytecznym był 
wyjazd do Narodowego 
Parku Tatrzańskiego i 
Parku Narodowego w 
Ojcowie. Dzięki temu 
młodzi uczestnicy mogli 
podziwiać, jak wygląda 
przyroda w stanie natural-
nym - mówi WIESŁAW PASZEK, 
inicjator przedsięwzięcia, a 
zarazem radny z Chudowa. 
- Zorganizowano też ogni-
sko z leśnikami, podczas 

którego omawiano zasady 
postępowania i zacho-
wywania się w lesie i na 
terenach objętych ochroną 

roślin. Przygotowano tabli-
ce nawołujące do dbałości 
o zwierzęta. Przeprowadzo-
no konkurs fotografi czny 
o tematyce ekologicznej. 
Jego fi nał na zamku w 
Chudowie został połączony 
z otwarciem wystawy naj-
ciekawszych prac. 

Imprezą wieńczącą 
wzmagania lokalnych 
działaczy i młodzieży 
była konferencja o ochro-
nie przyrody pod nazwą 

„Chrońmy nasze środowi-
sko” zorganizowana 31 paź-
dziernika 2006 r. w Szkole 
Podstawowej w Chudowie. 
Tematyka konferencji doty-
czyla organizacji ochrony 
środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem problema-

tyki ochrony zwierząt na 
wsiach i w gminach. Udział 
wzięli goście z referatu 
ochrony środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice, kół 
łowieckich, których tereny 
łowne znajdują się na ob-
szarze gminy, pracownicy 
weterynarii i samorządow-
cy. Wśród prelegentów był 
wójt JOACHIM BARGIEL i sołtys 
Chudowa JÓZEF POSIŁEK. 

- Środowisko jest ważne 
dla wszystkich mieszkań-
ców Ziemi. Na was, jako 
najmłodszych, spoczywać 
będzie odpowiedzial-
ność zachowania czystej 
przyrody dla przyszłych 
pokoleń - podkreślał wójt 
Bargiel zwracając się do 
zgromadzonych na widowni 
uczniów. Dzieci mają świa-
domość, że muszą dbać o 
środowisko. Dały temu wy-
raz poprzez specjalny pro-
gram zaprezentowany przed 
uczestnikami konferencji. 
Urozmaiceniem wystę-
pów była ekspozycja prac 
plastycznych poświęcona 
ekologii i rozstrzygnięcie 
konkursu fotografi cznego, 
którego głównym motywem 
było piękno przyrody. 

/b/; Foto: Bogusław Wilk

GIERAŁTOWICE

Uwaga, 
FOTO-
radar!
Od kilku tygodni uwagę 
kierowców zwraca, a przy-
najmniej powinien, fotora-
dar, który znajduje się na 
słupie przy Urzędzie Gminy. 
Urządzenie zostało zainsta-
lowane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który jest 
administratorem drogi (ul. 
Ks. Roboty). 

/bw/; Foto: Bogusław Wilk
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INWESTYCJE

Koniec wieńczy dzieło
Choć w kalendarzu zima za pasem, aura tego nie pokazuje. 
Ze sprzyjających okoliczności skorzystali wykonawcy 
realizujący inwestycje.

CHUDÓW

Szczególne powody do zadowolenia 
mają robotnicy zajmujący się za-
daniem pod nazwą: „Przebudowa 
ulicy Dworskiej w Paniówkach 
wraz z budową ścieżki rowerowej, 
chodnika i parkingu, kanalizacji 
deszczowej na odcinku od ul. 
Topolowej w 
Chudowie 
do OSP w 
Paniówkach”. 
Dla nich pogo-
da bez śniegu, 
mrozu i desz-
czu to zrzą-
dzenie niebios. 
Nic więc dziw-
nego, że prace postępują szybko, a 
ich efekty są już dzisiaj widoczne. 

W 2006 roku wykonano przebu-
dowę drogi (750 mb o nawierzchni 
asfaltobetonowej wraz ze zjazdami) 
wraz z przebudową trzech prze-
pustów oraz budową kanalizacji 
deszczowej. Poza tym ukończone 
zostały: chodnik, zatoka postojowa 
dla autobusów (z betonowej kostki 

o grubości 8 cm), ciąg pieszo–ro-
werowy i parking dla samochodów 
osobowych. W ramach zadania 
wykonano również przekładkę 
kabli teletechnicznych. Do wykona-
nia w roku 2007 pozostały roboty 
związane z oświetleniem ulicznym, 
urządzenia zabezpieczające ruch 

(balustrady 
na przebu-
dowanych 
przepustach 
oraz bariery 
ochronne), 
oznakowanie 
pionowe i po-
ziome, a także 
roboty wykoń-

czeniowe (humusowanie, obsianie 
trawą, roboty porządkowe). Umowa 
z wykonawcą robót przewiduje 
zakończenie prac na 31 maja 2007 
roku. Jeśli jednak aura będzie nadal 
sprzyjać inwestycja zostanie oddana 
wcześniej. Warto dodać, że inwety-
cja jest dofi nansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

PANIÓWKI

Zakończył się remont pomieszczeń 
sołtysówki i socjalno-gospodar-
czych w starej szkole w Paniów-
kach. W pierwszej połowie grudnia 
przekazano do użytku biura sołtysa 
wraz z salą konferencyjną oraz 
pomieszczenie szatni dla uczniów 
gimnazjum.

GIERAŁTOWICE

Przejaśniało w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gie-
rałtowicach. Po wycięciu i prze-
świetleniu niektórych drzew (topoli) 
przy ogrodzeniu od strony ul. Po-
wstańców Śląskich odsłonięty został 
cały kompleks szkolny. O przycince 
zdecydowały jednak nie walory es-
tetyczne, ale przygotowanie terenu 
pod przyszłe szkolne boiska sporto-
we oraz dbałość o bezpieczeństwo 
uczniów, przechodniów i kieru-
jących, dla których stare i suche 
konary stanowiły realne zagrożenie, 
zwłaszcza podczas silnego wiatru.

Ogłoszony został konkurs otwar-
ty na opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej budowy Ośrodka Zdro-
wia, Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach. Koncepcja programo-
wo-przestrzenna musi być zgodna 
z ogólnymi przepisami techniczno-
budowlanymi, wymogami regulami-
nu, a także przedstawiać w postaci 
rysunków, szkiców, schematów i 
opisów m.in. rozwiązania architek-
toniczno–budowlane określające 
formę i funkcje zaprojektowanego 
budynku, jego części i poszczegól-
nych pomieszczeń (rzuty, przekroje, 
widoki), informacje o planowanym 
układzie konstrukcyjnym oraz pro-
ponowanych rozwiązaniach mate-
riałowych, powierzchnię całkowitą 

i użytkową projektowanych po-
mieszczeń. Projektanci muszą 
uwzględnić potrzeby osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, a także sza-
cunkowe koszty inwestycji według 
poziomu cen z III kwartału 2006 
r. wraz z kosztem wykonania do-
kumentacji projektowej. W ocenie 
prac konkursowych brane będą 
pod uwagę: walory architektoniczne 
i plastyczne koncepcji, atrakcyjność 
i nowatorstwo rozwiązań archi-
tektonicznych i konstrukcyjnych, 
nawiązanie do istniejącej zabudowy, 
walory rozwiązania funkcjonalnego 
koncepcji. Istotny też będzie dekla-
rowany koszt realizacji inwestycji 
i koszt wykonania dokumentacji 
(projekt budowlany, projekty  wy-
konawcze). Termin składania prac 
konkursowych został ustalony na 
15 marca 2007 r. Przewiduje się 
przyznanie trzech nagród na łączną 
sumę 25 tys. zł dla autorów najlep-
szych prac wyłonionych przez sąd 
konkursowy. Zwycięzca otrzyma 12 
tys. zł i zaproszenie do negocjacji w 
trybie zamówienia z „wolnej ręki” 
na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej – projektu budowlanego i 
wykonawczego.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu zawarte są na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (www.bip.gieraltowice.pl).

/bw/; Foto: Bogusław Wilk
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GIERAŁTOWICE - ODPADY KOMUNALNE

I część
(nazwa ulicy)

Korfantego, Gierałtowicka (od nr 16 do końca i od nr 39 
do końca), Ligonia, Stachury, Piontka, Jojki, Konopnickiej, 
Kolonia Beksza, Południowa w Przyszowicach (cała)

25 stycznia, 22 lutego,  22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 
9 sierpnia, 6 września, 4 października, 3 listopada, 29 listopada, 27 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

Powstańców, Sienkiewicza, Ogrodowa
3 stycznia, 31 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca, 
18 lipca, 18 sierpnia, 12 września, 10 października, 7 listopada, 5 grudnia

III część
(nazwa ulicy)

Ks. Roboty, Kolejowa, Leśna, Kaczmarskiego, Wodna
4 stycznia, 1 lutego, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 
19 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 października, 8 listopada, 6 grudnia

IV część 
(nazwa ulicy)

Paderewskiego, Targowa, Kopernika, Zgrzebnioka, Ofi ar 
Oboz. Hitlerowskich, Obrońców Granicy, Polna, Topolowa, 
Mickiewicza, Chopina, Sobieskiego, Graniczna

10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 30 maja, 27 czerwca, 25 lipca, 
22 sierpnia, 19 września, 17 października, 14 listopada, 12 grudnia

V część 
(nazwa ulicy)

K. Miarki, Prusa, Wyzwolenia, Chudowska 11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 
23 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia

GIERAŁTOWICE - ODPADY SEGREGOWANE

I część
(nazwa ulicy)

Chudowska, Gierałtowicka, Jojki, K. Miarki, Kolonia Beksza, 
Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Obr. 
Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Stachury, Topolowa, 
Wodna, Wyzwolenia

19 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 15 czerwca, 20 lipca, 
17 sierpnia, 21 września, 19 października, 16 listopada, 21 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

Chopina, Graniczna, Kaczmarskiego, Kopernika, Ks. 
Roboty, Mickiewicza, Ofi ar Obozów Hitlerowski, Ogrodowa, 
Paderewskiego, Polna, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, 
Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka

22 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 23 lipca, 
20 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 22 grudnia

PRZYSZOWICE - ODPADY KOMUNALNE

I część 
(nazwa ulicy)

Gliwicka, Morcinka, Brzozowa, Makoszowska, Brzeg, Polna, 
Leśna, Kolejowa, Graniczna, Krótka, Fornalska, Ligonia, 
Floriana, Wieczorka, Jasna

17 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 
1 sierpnia, 29 sierpnia, 26 września, 24 października, 21 listopada, 19 grudnia

II część 
(nazwa ulicy)

Wodna, Gierałtowicka (od nr 2 do 14 i od nr 1 do 37), 
Powstańców, Orzeszkowej, Ogrodowa, Parkowa, Tuwima

18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca, 5 lipca, 
2 sierpnia, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 22 listopada, 20 grudnia

III część 
(nazwa ulicy)

Spółdzielcza, Pogrzeby, Stawowa, Staszica, Słoneczna, 
Wolności, K.Miarki, Szkolna, Wilsona, Poloczka, Grobla

24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 
8 sierpnia, 5 września, 3 października, 31 października, 28 listopada, 29 grudnia

PRZYSZOWICE - ODPADY SEGREGOWANE

I część
(nazwa ulicy)

wszystkie ulice od ul. Granicznej do torów kolejowych + 
cała ul. Polna i ul. Brzeg

26 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 27 lipca,
24 sierpnia, 28 września, 26 października, 23 listopada, 28 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

pozostała część sołectwa Przyszowice 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 30 lipca, 
27 sierpnia 1 października, 29 października, 26 listopada, 29 grudnia

CHUDÓW - ODPADY KOMUNALNE

I część 
(nazwa ulicy)

Topolowa, Zabrska, Nowa, Osiedle, Górnicza, Dwór 9 stycznia, 6 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 28 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 
24 lipca, 21 sierpnia, 18 września, 16 października, 13 listopada, 11 grudnia

II część 
(nazwa ulicy)

Wolności, Dworcowa, Szkolna 10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 30 maja, 27 czewca, 25 lipca, 
22 sierpnia, 19 września,  17 października, 14 listopada, 12 grudnia

III część 
(nazwa ulicy)

Wodna, Leśna, Boczna, Ogrodowa, Jesionowa 11 stycznia, 8 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 
23 sierpnia, 20 września,  18 października, 15 listopada, 13 grudnia

Wywóz odpadów segregowanych każdy drugi piątek miesiąca

PANIÓWKI - ODPADY KOMUNALNE

I część
(nazwa ulicy)

Gliwicka, Piaskowa, Słoneczna
Zabrska od 28 do 42

16 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 31 lipca, 
28 sierpnia, 25 września, 23 października, 20 listopada, 18 grudnia

II część
(nazwa ulicy)

Zwycięstwa, Swobody, Leśna, Wolności, Wodna 17 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 
1 sierpnia, 29 sierpnia, 26 września, 24 października, 21 listopada, 19 grudnia

III część
(nazwa ulicy)

27 Stycznia, Dębowa, Działkowa, Dworska 23 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 
7 sierpnia, 4 września, 2 października, 30 października, 27 listopada, 22 grudnia

IV część
(nazwa ulicy)

Powstańców, Zabrska od 1 do 26, Wiśniowa, , Zamkowa, 
Krótka, Kłodnicka, Ogrodowa

24 stycznia, 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 
8 sierpnia, 5 września, 3 października, 31 października, 28 listopada, 29 grudnia

Wywóz odpadów segregowanych każdy pierwszy piątek miesiąca
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Młodzi amatorzy lokalnej 
historii dają sobie czas do 
kwietnia. W tym okresie 
chcą oznaczyć i skatalo-
gować wszystkie zabytki i 
stare budowle w Chudowie, 

CHUDÓW

Piękno gminy 
w fotografi ach
W połowie października w chudowskim zamku 
została otwarta wystawa zdjęć stanowiących 
pokłosie trzech konkursów fotografi cznych.

pracę, ciągle się uczą i z 
nadzieją patrzą w przy-
szłość. Na dociekliwe pyta-

nia młodych odpowiadali 
gierałtowiczanie: ZBIGNIEW 

KACZMARCZYK, ERWIN SMOLNIK, 
ARTUR TOMICZEK oraz jedyna 
bizneswoman w tym gronie 
– IRENA DURCZYŃSKA. Były to 
bardzo zajmujące spotkania. 
Wiele  trafnych spostrze-
żeń doświadczonych gości 
przyda się młodym trzecio-
klasistom u progu ich nowej 
edukacyjnej drogi.

Młodzież uczestnicząca w 
programie „Równać Szan-
se” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wol-
ności aktywnie 
włączyła się też  
do… kampanii 
przedwyborczej 
w tegorocznych 
wyborach sa-
morządowych. 
Oczywiście nie 
jako kandydaci, 
ale dziennikarze 
przepytujący 
przyszłych  gie-
rałtowickich 
radnych oraz 
wójta JOACHI-

MA BARGIELA. 
Przeprowadzili 
ciekawe wywia-

Konkursy fotografi czne 
ogłoszone zostały w ramach 
realizacji programów „Dzia-
łaj Lokalnie V” i „Równać 
Szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. 
Nosiły tytuły: „Przyroda 
wokół nas”, „Wspomnienie 
lata” i „Zabytki w Gminie 
Gierałtowice”. Udział wzięli 
młodzi mieszkańcy naszej 
gminy. Wykonali setki zdjęć, 
do konkursu zgłosili kilka-
dziesiąt. 

Przed nie lada wyzwa-
niem stanęli jurorzy: PAWEŁ 

MADEJA z Knurowskiej Grupy 
Fotografi cznej, WIESŁAW PA-

SZEK reprezentujący Cen-
trum Edukacji i Warunków 
Rozwoju oraz ALEKSANDRA 

BARGIEL–FIRLIT, nauczyciel 
Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach. Zdjęcia, które 
przyszło im oceniać, godne 
były uwagi i - ze względu 
na ich wyrówany poziom 
- trudne do wartościowania. 
Po ożywionych dyskusjach 
jury wydało werdykt (wy-
niki poniżej) i wybrało 20 
najciekawszych prac, które 
razem stworzyły pokonkur-
sową wystawę.

Otwarcie ekspozycji od-

było się 14 października. 
Towarzyszyło warsztatom 
archeologicznym, które 
tego dnia odbyły się w 
chudowskim zamku. Wśród 
pierwszych zwiedzających 
ekspozycję był wójt gminy 
JOACHIM BARGIEL. Nie tyl-
ko podziwiał wystawione 
fotografi e, ale i osobiście 
pogratulował ich autorom. 
Najlepsi z nich otrzymali na-
grody książkowe przyznane 
przez jurorów. 

Fundusze na realizację 
konkursów pozyskała Gru-
pa Odnowy Wsi Śląskiej 
w Chudowie wraz z Cen-
trum Edukacji i Warunków 
Rozwoju w Przyszowicach. 
Środki te zostały przyznane 
w wyniku otrzymanych 
grantów w ramach konkur-
su Forum Młodzieży Samo-
rządowej w Gierałtowicach 
„Działaj Lokalnie V” na 
projekt „Z przyrodą za pan 
brat”.    /bw/; Foto: Archiwum

WYNIKI KONKURSÓW 
FOTOGRAFICZNYCH

„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

I MIEJSCE: Paulina Gajewska za 
zdjęcie „Kropla wody”

II MIEJSCE: Julia Pietroszek za 
zdjęcie „Widokówka”

III MIEJSCE: Patrycja Rusin za 
zdjęcie „Kwiatowe Impresje”
Wyróżnienia otrzymały: Natalia 
Waluga i Paulina Cieślik

„WSPOMNIENIE LATA”

I MIEJSCE: Agnieszka Profus za 
zdjęcie „Morski zachód słońca”

II MIEJSCE: Julia Pietroszek za 
zdjęcie „Domowy warsztat”

III MIEJSCE: Agata Szolc za zdję-
cie „Wieczór nad wodą”

 „ZABYTKI W GMINIE 

GIERAŁTOWICE”

I MIEJSCE: Natalia Waluga za 
zdjęcie „Zamek w Chudowie”

 II MIEJSCE: Julia Pietroszek za 
zdjęcie „Pałac w Przyszowicach 
nocą”

 III MIEJSCE: Agata Szolc za 
zdjęcie „Stara Kapliczka 
Pogrzebowa”
Wyróżnienie: Patrycja Rusin

GIERAŁTOWICE. GIMNAZJALIŚCI 
PRZEPYTUJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW

Droga do sukcesu
Powodzenie, kariera, satysfakcja z tego co 
się robi, to  synonimy sukcesu. Uczestnicy 
projektu „Media – paszport do przyszłości” 
ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” 
zaprosili do rozmowy tych, którym się udało. 

Gierałtowicach, Paniówkach 
i Przyszowicach.

Przed zabraniem się za 
realizację ambitnych planów 
młodzież poprosiła o kon-
sultacje fachowców z Funda-

CHUDÓW. NASTOLETNI ARCHEOLODZY 
KATALOGUJĄ ZABYTKI

Pamiątki pod kontrolą
Do wiosny wszystkie zabytki i stare budowle 
w gminie Gierałtowice zostaną oznaczone i 
skatalogowane. Zestawienie opracują uczestnicy 
projektu „Młodzi archeolodzy” pod opieką 
Wiesława Paszka - koordynatora projektu.

 Można o nich śmiało po-
wiedzieć, że odnieśli ży-
ciowy sukces: lubią swoją 

cji „Zamek Chudów”. W tym 
celu w zamku odbyły się 
specjalne warsztaty arche-
ologiczne zorganizowane w 
ramach programu „Równać 
szanse” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. 
Zajęcia, które odbyły się 14 
października, prowadził ar-
cheolog ARKADIUSZ TARASIŃSKI. 
Uczestnicy – głównie gimna-
zjaliści – zwiedzili teren po-
bliskich wykopalisk, poznali 
efekty długotrwałych prac 
i zasady ich prowadzenia. 
Szczególnie wiele czasu 
poświęcili na omówienie 
sposobów oznaczania wieku 
znalezisk i datowania wieku 
budowli. 

Fundusze na realizację 
projektu „Młodzi arche-
olodzy” pozyskała Grupa 
Odnowy Wsi Śląskiej w 
Chudowie wraz z Centrum 
Edukacji i Warunków Roz-
woju w Przyszowicach. 
Środki te zostały przyznane 
w wyniku otrzymanych 
grantów w ramach kon-
kursów Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży „Równaj 
Szanse”.

/bw/; Foto: Archiwum 

dy, uczestniczyli w spo-
tkaniu przedwyborczym 
jednego z komitetów, a 
przede wszystkim uważ-
nie słuchali,  bowiem już 
za cztery lata sami będą 
wybierać radnych. Wtedy 
okaże się, czy obietnice 
składane dzisiaj zostały 
zrealizowane i samorzą-
dowcy obecnej kadencji 
zdobędą ich głosy.

Urszula Cieślik 
Koordynator projektu
Foto: Paulina Cieślik
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Gołębie jak złoto
Mawia się nieraz o kurze znoszącej złote jajka. 
W przypadku gołębi naszych hodowców można 
rzec, że znoszą, albo raczej wylatują, złote 
medale i nagrody. 

GIERAŁTOWICE, PRZYSZOWICE
Są młodzi i utalentowani. O muzycznych 
umiejętnościach Piotra Brzeziny i Adama 
Mryki z Przyszowic oraz gierałtowianina 
Kamila Karolczuka miała okazję się przekonać 
publiczność w Norwegii.

Ze śpiewem nad Hodowcy gołębi pocztowych za-
kończyli sezon lotowy 2006 roku. 
Uroczyste zebranie oddziału 
Przyszowice Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych 
odbyło się 16 listopada w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chudowie. Zebranie prowa-
dził prezes Oddziału Przyszo-
wice JOACHIM MAKSELON. Przypo-
mniał, że w związku z epidemią 
ptasiej grypy sezon rozpoczął 
się z kilkudniowym opóźnie-

niem. Jednak organizacyjnie 
loty zostały przeprowadzone 
zgodnie z ustalonym planem 
- w sumie odbyło się 16 lotów 
gołębi dorosłych i 5 lotów gołębi 
młodych. Najlepsze wyniki w 
lotach gołębi dorosłych uzyskała 
hodowla gołębi rodziny KAJZER z 
Chudowa zdobywając I i II miej-
sce. III miejsce wywalczyli bra-
cia KARWOT - także z Chudowa. 
Dobrymi wynikami poszczycić 
się mogą także hodowcy: HER-

MAN i MAREK WENZEL z Chudowa, 
BRONISŁAW PLAZA z Gierałtowic, 
EDWARD OLEŚ i ROMAN BARTOSZEK z 
Paniówek, JAN WIECHOCZEK-IRZYK 
z Przyszowic oraz CZESŁAW RAJCA 
z Chudowa. Zaznaczyć należy, 
że rodzina Kajzer zdobyła po raz 
drugi z rzędu tytuł mistrza okrę-
gu Katowice (obejmującym po-
nad 6 tys. członków). Najlepsze 
wyniki w lotach gołębi młodych 
uzyskali: BOLESŁAW i KAMIL KAJ-

ZER, BOLESŁAW i WILHELM KAJZER, 
EDWARD OLEŚ, WOJCIECH MUSIAŁ 
oraz bracia Karwot. Mistrzowie 
zostali uhonorowani okazałymi 
pucharami. 

Miłym akcentem była nagro-
da w postaci pucharu ufundo-
wana przez członków Oddziału 
Przyszowice dla prezesa od-
działu Joachima Makselona za 
bardzo prężne wywiązanie się 
ze swoich obowiązków. Po raz 
pierwszy wręczono nagrody 
hodowcom, którzy konstantują 
gołębie zegarami tradycyjnymi. 
W grupie hodowców gołębi 
dorosłych puchary otrzymali: 
ALOJZY BULIK (Makoszowy), BER-

NARD NOCOŃ (Chudów), MARIAN 

RAJNERT (Gierałtowice), RAFAŁ 

STALICA (Paniówki) i HUBERT 

KOCUR (Przyszowice). W lotach 
gołębi młodych uhonorowano 
pucharami: EUGENIUSZA KISIELĘ 

(Makoszowy), WALERIANA PYKĘ 

(Chudów), PIOTRA MYDELNIKA 
(Gierałtowice), ERNESTA MARUSZ-

CZYKA (Paniówki) i RAJMUNDA 

KUCHTĘ (Przyszowice). 
Obradom i przysłuchiwał 

się wójt gminy Gierałtowice 
JOACHIM BARGIEL oraz KRYSTIAN 

BEDNORZ - prezes Rejonu II. 
Obydwaj byli pod wraże-
niem osiągnięć hodowców. 

Na zakończenie wójt Bargiel 
pogratulował im znakomitych 
wyników życząc powielenia 
tych fantastycznych osiągnięć.  
Po części ofi cjalnej miał miejsce 
poczęstunek, w czasie którego 
hodowcy dzielili się wrażenia-
mi z lotów w 2006 roku oraz 
planowali loty po Nowym 
Roku.           /g/; Foto: Archiwum 

Prezes Joachim Makselon 
z okazałym pucharem, 
który otrzymał 
od hodowców w dowód 
wdzięczności za pracę 
na rzecz związku

Wysyp nagród
W dniach 2-3 grudnia w Żernikach 
odbyła się rejonowa wystawa go-
łębi pocztowych. Oddział Przyszo-
wice wystawił 69 gołębi i zdobył 
ponad 50 nagród. 

Cała trójka nastolatków do-
skonali swoje umiejętności w 
Prywatnej Szkole Muzycznej 
„Gama” pod kierunkiem MI-

ROSŁAWY SANDER. Zajęcia od-
bywają się w gierałtowickiej 
Szkole Podstawowej. Właśnie 
za sprawą doskonałych (także 
rodzinnych) kontaktów pani 
Mirosławy, a przede wszyst-
kim znakomitego poziomu 
nauczania, jej podopieczni z 
„Gamy” zostali zaproszeni do 

Norwegii. Muzyczne tournee 
objęło siedem norweskich 
szkół artystycznych - Midsund, 
Aukra, Vestnes, Gjemnes, Fra-
ena, Molde i Eide. - Dyrekcje 
wszystkich tych placówek 
nie kryły, że pragną nie tyl-
ko posłuchać koncertów w 
naszym wykonaniu, ale też 
przybliżyć sobie środkowo-
europejski styl muzycznego 
kształcenia, którego na pew-
no jesteśmy dlań wyznacz-

nikiem - mówi Mirosława 
Sander. 

Do kraju fi ordów wybrała 
się ośmioosobowa grupa mu-
zyczna pod kierunkiem pani 
Mirosławy. Piątka uczniów 
wywodzi się z Mikołowa, KA-

MIL KAROLCZUK z Gierałtowic, a 
PIOTR BRZEZINA i ADAM MRYKA to 
przyszowianie. Wszyscy mło-
dzi - gimnazjaliści i licealiści. 

Zespół wyruszył 25 wrze-
śnia, wrócił po tygodniu. 
Trasa, którą przejechał, liczyła 
ponad 5 tysięcy kilometrów, 
w samej Norwegii przeszło ty-
siąc. - To był jeden z najpra-
cowitszych tygodni w życiu 
chyba nas wszystkich - śmieje 
się pani Mirosława. - Na pew-
no najruchliwszy…

Zespół wystąpił w każdej z 
goszczących go miejscowości, 
a także na uniwersytecie w 
Molde. Zaprezentował uroz-
maicony repertuar,  m.in. z 
twórczości Mozarta, Vivaldi-
’ego, Beethovena, Ogińskie-

go, Off enbacha i Straussa. 
- Publiczność przyjęła nasze 
występy bardzo gorąco. 
Nawet entuzjastycznie, bo 
dwukrotnie nagradzano 
nas aplauzem na stojąco 
- nie kryje satysfakcji Sander. 
- Dodam, że wbrew niekiedy 
rozpowszechnionemu stereo-
typowi, nasi skandynawscy 
gospodarze reagują żywio-
łowo, byli wobec nas nie 
tylko gościnni, ale i nader 
otwarci. Dobrym „duchem” 
był zwłaszcza ZDZISŁAW LECH, 
rektor szkoły Midsund.

Nawiązane kontakty nie 
skończą się na jednym epi-
zodzie. - Zaprosiliśmy Nor-
wegów do nas. Przyjedzie 12 
osób. Ich przyjazd dojdzie do 
skutku na przełomie kwiet-
nia i maja. W planie mamy 
między innymi koncert w 
operetce w Gliwicach, a być 
może uda się zorganizować 
występy także w Gierałtowi-
cach. Z pewnością postaramy 

się pokazać naszym przyja-
ciołom najciekawsze zakątki 
Śląska. 

Wszyscy uczestnicy obu-
stronnej współpracy mię-
dzynarodowej nie kryją, że 
spory udział w jej nawiązaniu 
i kontynuacji ma Gmina Gie-
rałtowice. - Trzeba podkreślić 
wyjątkową życzliwość wójta 
gminy JOACHIMA BARGIELA, któ-
ry ze zrozumieniem podszedł 
do naszej inicjatywy - mówi 
Mirosława Sander. - To nie 
wszystko, bowiem samorząd 
wsparł nasz wyjazd dotacją 2 
tysięcy zł. 

Wiele wskazuje na to, że 
korzyści będą znacznie więk-
sze. Norwegowie wyrazili 
spore zainteresowanie naszą 
gminą. Prawdopodobnie zo-
staną nawiązane ofi cjalne - na 
poziomie władz samorządów 
- kontakty. To z kolei może 
przełożyć się na ścisłą, mię-
dzynarodową, współpracę. 

/bw/; Foto: Wojciech Sander

Podczas tournee w Norwegii (od lewej): Adam Mryka, 
Krystyna Spyra, Anna Gajda, Marzena Czempisz, Anna 
Michalska, Monika Marek, Robert Piecha, Piotr Brzezina, 
Kamil Karolczuk i Mirosława Sander

Adam Mryka i Kamil Karolczuk
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PRZYSZOWICE

Uczone pochwały
Wystawę „Raczkowie przyszowiccy” odwiedził 
dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, naukowiec 
specjalizujący się w badaniu genealogii szlachy 
śląskiej. Komplementował ekspozycję 
i przyszowian.

— Jestem pod wrażeniem 
tej przeciekawej wystawy 
— przyznał dr Kuzio-
-Podrucki w rozmowie 
z Krystyną Grodoń

Jedna z publikacji dra AR-

KADIUSZA KUZIO-PODRUCKIEGO 
rodu TIELE-WINKLER. Jakież 
było zdziwienie naukowca, 
gdy przy kościele w Przy-
szowicach zobaczył płytę 
nagrobną AMALII VON TIELE, 
należącej po mężu do tego 
rodu. Miłe zaskoczenie pod-
trzymał mu spacer po przy-
szowickiej nekropolii. Tutaj 
uwagę naukowca zwróciła, 
zachowana w doskonałym 
stanie, kwatera rodu VON 

RACZEK. 
Na koniec swojego po-

bytu w Przyszowicach 
— odbywającego się na za-
proszenie Towarzystwa Mi-
łośników Przyszowic — dr 
Kuzio-Podrucki zwiedził 
wystawę w zamku, przygo-
towaną przez prezes TMP 
KRYSTYNĘ GRODOŃ.

Bogusław Wilk
Foto: Archiwum TMP

CIEKAWOSTKA

Powiat 
na DVD
Nakładem Starostwa Powia-
towego w Gliwicach ukazała 
się płyta DVD. W krótkiej 
obrazowej charakterystyce 
powiatu autorzy reklamują 
jego najciekawsze zakątki. 
Wśród nich wymieniają 
także walory gminy Gierał-
towice. 

/b/

CHUDÓW

Urodzinowy 

WIĄZ
W niecodzienny sposób Stanisław Kostka 
z Chudowa chciałby uczcić swoje 80. urodziny. 
Postanowił, że sprezentuje i posadzi na skwerze 
przy pomniku w Gierałtowicach specjalny, 
parkowy wiąz.

Stanisław Kostka 
z żoną Heleną

GIERAŁTOWICE

Będzie 
nowa 
strona
Zgodnie z przyjętą przez 
Radę Gminy Gierałtowice 
„Strategią Promocji Gminy 
Gierałtowice” w trakcie 
opracowywania jest nowa 
strona internetowa gminy 
(www.gieraltowice.pl). Po-
niżej prezentujemy „zrzut” 
jednej z projektowanych 
stron. 

/b/

nosi tytuł „Winklerowie 
— ich dzieje i fortuna”. 
Omawia w niej m.in. karierę 

GMINA GIERAŁTOWICE

Bezpłatne 
szkolenia dla rolników
Urząd Gminy w Gierałtowicach pozyskał 
ponad 1,8 mln zł z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na 
szkolenia dla rolników.

Urząd pozyskał fundusze 
z Unii Europejskiej na re-
alizację projektu pt. „Nowe 
kwalifi kacje szansą na nowy 
zawód”. Projekt ten reali-
zowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
działania 2.3 - Wzmocnienia 
Rozwoju Zasobów Ludzkich 
w Regionach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004 
– 2006. Obejmie 156 osób 
– rolników i domowników 
oraz inne osoby zatrudnione 
w rolnictwie, zaintereso-
wane pracą w sferze poza-
rolniczej. Zajęcia obejmą 

m.in. szkolenia z zakresu 
doradztwa zawodowego, 
obsługi komputera, ABC 
przedsiębiorczości oraz 
prawa jazdy kategorii B lub 
C. Cykl szkoleń potrwa do 
listopada 2007 roku. Udział 
będzie bezpłatny. 

Na realizację projektu 
Gmina otrzymała dokładnie 
1.844.312, 54 zł. Z tej kwoty 
75 proc. stanowią środki z 
Unii Europejskiej, natomiast 
25 proc. - środki z budżetu 
państwa. 

Rekrutacja osób chęt-
nych do wzięcia udziału 
w projekcie trwa do końca 
stycznia 2007 r. Formularze, 
ankiety zgłoszeniowe można 
pobrać ze strony interneto-
wej (www.efs.gieraltowice.pl 
- zakładka „formularze”) lub 
w biurze projektu EFS (ul. 
Ks. Roboty 48; budynek OSP 
w Gierałtowicach).

/bw/

Pomysł mile zaskoczył wójta 
gminy JOACHIMA BARGIELA. 

— To bardzo cie-
kawa inicjatywa. 
I na pewno poży-
teczna, bo upięk-
szy ten z każdym 
rokiem ładniejący 
zieleniec. 

Pan Stanisław to 
z dziada pradziada 
ogrodnik. Przez 
lata prowadził z 
żoną gospodarstwo 
ogrodnicze. Dzisiaj 
rodzinne tradycje 

kultywują najmłodsi. 
— Wnuczka jest wykształ-
conym architektem kra-
jobrazu, wnuk również 
wybrał studia w ogrodni-
czym kierunku — mówi. 
Urodzinowym wiązem 
będzie Ulmus Camperdow-
ni. To drzewo o koronie z 
silnie zwisającymi do ziemi 
gałęziami. Cenione przez 
architektów krajobrazu, 
chętnie sadzone w parkach 
i ogrodach. — Bardziej roz-
powszechnione w parkach 
są wiązy złociste, ten na 
pewno będzie ciekawą 
odmianą — zapewnia pan 
Stanisław. O urodzinach 
seniora pamiętali nie tyl-
ko najbliżsi, przyjaciele i 
znajomi. Z gratulacjami 
pospieszyli także członko-
wie Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycz-
nych. — Życzymy dobrego 
samopoczucia, pomyślno-
ści, pogody ducha i spokoj-
nych, zdrowych i długich 
lat życia — czytamy w 
liście gratulacyjnym podpi-
sanym przez EMANUELA BARO-

NA, prezesa Zarządu Miej-

skiego związku w Knurowie. 
— Przeżycia wojenne mąż 
do dzisiaj nosi w pamię-
ci — mówi HELENA KOSTKA. 
— Jest kombatantem z 
prawdziwie wojennym 
epizodem w życiu — doda-
je przypominając walki na 
zachodnim froncie, niewolę 
amerykańską i służbę w 
Wojsku Polskim na Zacho-
dzie. Także już powojenne 
losy w dalekiej Szkocji. O 
swoim towarzyszu broni 
pamiętali żołnierze w Wiel-
kiej Brytanii. — Nadano mi 
odznakę  weterana „HM 
Armed Forces” — pokazuje 
nieduży znaczek. — To miłe, 
nawet po latach — dodaje.

Urodzinowy wiąz znajdzie 
swoje miejsce na skwerze 
najprawdopodobniej jeszcze 
przed końcem roku. — Cze-
kam na sprzyjającą chwilę 
— mówi pan Stanisław.

/bw/; Foto: Bogusław Wilk 15

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
REFERATY URZĘDU GMINY
Referat Planowania I Finansów
podatki i opłaty lokalne: 322, 323, 324;
e–mail: fi nanse@gieraltowice.pl
BIURO RADY GMINY
Inspektor – Stefania SWOBODA
tel. 032.30.11.305; 
e–mail: rg@gieraltowice.pl
Referat Organizacyjny Kadr 
i Spraw Obywatelskich
Kierownik – Mateusz PAPKALA
tel. 032.30.11.313;
e–mail: okomp@gieraltowice.pl
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy 

– Barbara Machulik; tel. 032.30 11 321
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
podatki i opłaty lokalne: 322, 323, 324
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik – Józef DŁUGAJ
tel. 032.30.11.360;
e–mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji 
i Szkód Górniczych
Kierownik – Weronika BARGIEL
tel. 032.30.11.340;
drogi: 346, 344, 347; 
szkody górnicze: 344, 345; 
e–mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Budownictwa 
i Architektury
Kierownik – Elżbieta STOLARCZYK
tel. 032.30.11.370;
e–mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik – Joachim NOWAK
tel. 032.30.11.390;
e–mail: ros@gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
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PO TRAGEDII W KOPALNI „HALEMBA”

Tempo w żałobie
Przygnębienie, żal i pustka - to pierwsze 
reakcje w klubie z Paniówek po wieści o śmierci 
Arkadiusza Falkusa, jednego z piłkarskich 
fi larów Tempa.

PIŁKA NOŻNA

Daleko 
od pucharu
Na 1/8 fi nału Pucharu Polski w Podokręgu 
Zabrze zatrzymali się nasi reprezentanci. Ten 
szczebel rozgrywek okazał się za trudny dla 
przyszowickiej Jedności i LKS Gierałtowice.

Gierałtowicki zespół musiał 
uznać wyższość rywali z 
Walki II Makoszowy. Na bo-
isku w Zabrzu nasi piłkarze 
ponieśli porażkę 1:4.

Z kolei nieco szczęścia 
albo braku koncentracji 
zabrakło zawodnikom LKS 
Jedność Przyszowice. W 
meczu z KS Carbo Gliwice 

(u siebie) piłkarze Jedności 
w regulaminowym czasie 
gry zremisowali 3:3. Nie-
stety, w rzutach karnych 
ani razu nie udało się im 
pokonać bramkarza rywali. 
Piłkarze Carbo okazali się 
skuteczniejsi, stąd w kar-
nych wynik brzmiał 0:3.

Nie doszedł do skutku 

mecz pomiędzy MSKR Czar-
ni Pyskowice i LKS Tempo 
Paniówki. Zawody zostały 
odwołane w związku z tra-
giczną śmiercią ARKADIUSZA 

FALKUSA, piłkarza drużyny 
z Paniówek, który zginął w 
kopalni „Halemba” w Ru-
dzie Śląskiej. Mecz odbędzie 
się na wiosnę 2007 r. 

W pozostałych meczach 
1/8 fi nału zanotowano wy-
niki: KS Sokół Łany Wielkie 
- LKS Przyszłość Ciochowi-
ce 1:4, SKS Gwarek Zabrze - 
ŁTS Łabędy 1:5, KS Korona 
Bargłówka - KS Concordia 
Knurów 0:6, KS Start Prze-
zchlebie - GKS Piast II Gli-
wice 1:4. Walka Makoszowy 
miała wolny los. 

Mecze ćwierćfi nałowe zo-
staną rozegrane na wiosnę.

Jan Smieszek, bw

W tragedii w kopalni „Ha-
lemba” w Rudzie Śląskiej 
śmierć poniosło 23 górni-
ków. Jednym z nich był 
ARKADIUSZ FALKUS, 29-letni 
zawodnik klubu w Paniów-
kach. Prezes Tempa, JÓZEF 

ORGANIŚCIOK, o wypadku 
w kopalni dowiedział się 
od kolegi, który pracuje w 
rudzkiej kopalni. - Zadzwo-
nił do mnie i powiedział, 
że wśród górników, którzy 
znaleźli się w rejonie wy-
buchu jest nasz piłkarz 
- wspomina pan Józef. 
- Niestety, późniejsze 
komunikaty potwierdzi-
ły smutną wiadomość o 
śmierci Arka. 

Falkus był związany z 
klubem od lat. - Arek za-
czynał jako trampkarz, 
później grał w zespole ju-
niorów. Jako senior repre-
zentował nasz klub zarów-
no w trudnych sytuacjach, 
jak i w okresie naszych 
sukcesów. Był jednym z 
autorów naszych dwóch 
awansów do klasy okrę-
gowej. To Jemu koledzy z 
zespołu powierzyli funkcję 
kapitana. Grał na pozycji 
stopera. Był waleczny i 
ambitny. Spełniał rolę pod-
pory bloku defensywnego. 

W tym sezonie grał w na-
szej drugiej drużynie, któ-
ra występuje w B-klasie. 
Był dobrym chłopakiem…

Kilka dni po tragicznych 
wydarzeniach klub z Panió-
wek miał rozegrać pucha-
rowe spotkanie z Czarnymi 
Pyskowice. Ze zrozumia-
łych względów mecz nie 
doszedł do skutku. 

PiSk, bw; Foto: Piotr Skorupa

Drużyna Tempa Paniówki - trzeci od lewej w dolnym rzędzie Arkadiusz Falkus

ZAGRALI DLA GÓRNIKÓW

9 września na stadionie Ruchu Chorzów odbył się mecz pomię-
dzy reprezentacjami Śląska pod wodzą Antoniego Piechniczka i 
kadry Polski, trenowanej przez Leo Beenhakkera. Wśród uczest-
ników zawodów był Rafał Jankowski, piłkarz Tempa Paniówki. 
Mecz zakończył się wynikiem 1:1, ale to nie rezultat był najważ-
niejszy, lecz przesłanie. Spotkanie było bowiem formą uczczenia 
pamięci tragicznie zmarłych górników. Dochód z zawodów został 
przekazany na rzecz rodzin ofi ar tragedii w „Halembie”. 
SKŁAD KADRY ŚLĄSKA: 
BRAMKARZE: Mateusz Sławik (Górnik Zabrze), Krzysztof Da-
mian Kozik (Piast Gliwice), Sebastian Nowak (Ruch Chorzów). 
Obrońcy: Błażej Radler (Górnik Zabrze), Daniel Treściński 
(Zagłębie Sosnowiec), Grzegorz Baran (Ruch Chorzów), Da-
riusz Dudek, Jacek Kowalczyk (obaj Odra Wodzisław Śląski), 
Jacek Broniewicz (Polonia Bytom), Rafał Jankowski (Tempo 
Paniówki). POMOCNICY: Damian Seweryn (Górnik Zabrze), 
Mirosław Widuch, Adam Kompała (obaj Piast Gliwice), Bartło-
miej Chwalibogowski (Zagłębie Sosnowiec), Wojciech Grzyb 
(Ruch Chorzów), Mariusz Muszalik, Marcin Malinowski, Jan 
Woś (wszyscy Odra Wodzisław Śląski), Szymon Kapias, Łu-
kasz Wijas (obaj GKS Katowice). NAPASTNICY: Tomasz Moskal 
(Górnik Zabrze), Marcin Lachowski (Zagłębie Sosnowiec), 
Piotr Ćwielong (Ruch Chorzów), Marcin Chmiest (Odra Wo-
dzisław Śląski), Mariusz Mężyk (Polonia Bytom), Tomasz Ka-
sprzyk (Grunwald Ruda Śląska), Krzysztof Warzycha.



MAN DLA SUPERMENÓW
Chudowski MAN to ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4x2 
ze zbiornikiem na 5000 litrów wody, 
silnikiem o mocy 280 KM. Posiada 
czterodrzwiową kabinę o układzie 

miejsc 1+1+4, z zabudową pożarniczą z materiałów odpor-
nych na korozję, skrytki, zbiornik środka pianotwórczego, 
autopompę o wydajności 3200 litrów/min, działko wodno-
pianowe DWP 24, linię szybkiego natarcia, 60-metrowy 
wąż, standardowe wyposażenie pożarnicze. 
Do zwyczajowego wyposażenia ze środków gminy Gierał-
towice dokupiono dodatkowy sprzęt, m.in. pompę pływają-
cą Niagara, zestaw przydatny przy wypadkach drogowych 
i komplet do udzielania pierwszej pomocy.

CHUDÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Chudowie otrzymała 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. — To 
najprawdopodobniej najnowocześniejszy wóz strażacki 
w województwie — chwali pojazd kierowca Grzegorz Kot.

ks. JANUSZ KWAPISZEWSKI, proboszcz 
chudowskiej parafi i, a zarazem 
dziekan dekanatu Knurów. Tuż po 
mszy świętej ks. Kwapiszewski po-
święcił nowy wóz bojowy. — Został 
stworzony przez ludzi i dla ludzi, 
by służyć dobru. Niechaj czyni to 
dobrze, chociaż szczerze życzę 
wam jak najmniej sytuacji, które 
zmuszałyby do zmagania się ze 
złem — powiedział kapłan tuż po 
pokropku. Tej uroczystej chwili 
przyglądało się wielu chudowian i 
gości przybyłych do świątyni. Byli 
wśród nich wójt gminy Gierałtowi-
ce JOACHIM BARGIEL, TADEUSZ MAMOK 
— prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP w Gliwicach, a zara-
zem członek prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP w Katowi-
cach, radni z Chudowa WIESŁAW 

PASZEK i EUGENIUSZ KURPAS, sołtys 
JÓZEF POSIŁEK, pracownicy urzędu, 
organizacji społecznych i oczywi-
ście strażacy z zaprzyjaźnionych 
jednostek. Odświętność podkreślała 
obecność pocztów sztandarowych 
— strażackich, górniczych i śpiewa-
czych. Także włączone na chwilę 
sygnały świetlne i 
dźwiękowe…

Druga część 
ceremonii miała 
miejsce przed sie-
dzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
Jej kulminacyj-
nym momentem 
było symboliczne 
przekazanie klu-
czyków do wozu i 
jego chrzest.

— Jako strażacy wielokrotnie 
dowiedliście swojej odwagi i 
umiejętności w ratowaniu życia 
i dobytku. My, czyli mieszkań-
cy, jesteśmy wam wdzięczni za 
gotowość, a gdy wybija godzina 
próby, to także za 
ofi arność w niesieniu 
pomocy — zwracał 
się do strażaków wójt 
gminy Joachim Bargiel. 
— Ten nowoczesny 
wóz to wyraz olbrzy-
miej wdzięczności, a 
zarazem pewności, że 
zawsze będziecie nas 
chronić.

— Jesteśmy świadomi ol-
brzymiego zaufania, którym 
mieszkańcy nas obdarzają. Nie 
zawiedliśmy go i nadal ze wszyst-
kich sił będziemy służyć pomocą 
wszystkim, którzy będą jej potrze-
bować — zapewnił zebranych ANTO-

NI ŻYMEŁKA, dowódca OSP Chudów.
— To wyjątkowy samochód, cie-

szę się, że mogę nim kierować — 
nie krył satysfakcji kierowca GRZE-

GORZ KOT w chwili, gdy wójt Bargiel 
wręczał mu kluczyki do wozu. 

Szampańską — dosłownie 
— oprawę miał chrzest wozu. 

— Nadajemy ci imię Florian, abyś 
tak jak święty, niósł zawsze po-
moc potrzebującym — powiedzieli 
chrzestni — ILONA SZOŁTYSEK i MAREK 

ORGANIŚCIOK — nim skropili szampa-
nem auto. Udziałem strażaków 

i gości stało się symboliczne prze-
cięcie wstęgi.

— Jako chudowianie cieszymy 
się, że do naszej jednostki trafi ł 
tak dobry sprzęt — podkreślił rad-
ny WIESŁAW PASZEK. Opinię tę podzie-
lił sołtys JÓZEF POSIŁEK : — Jesteście 
tego warci… — komplementował 
strażaków. 

Strażacy docenili wkład samorzą-
du i władz OSP w pomoc jednostce. 
Symbolicznym tego okazaniem było 
wręczenie specjalnych statuetek. 

Z kolei prezes Zarządu Po-
wiatowego ZOSP TADEUSZ MAMOK 
przekazał strażakom z Chudowa 
okolicznościowe odznaki. — To 
symboliczny dowód uznania dla 
waszego profesjonalizmu — wy-
jaśnił.

— Choć wszyscy cieszymy się 
z nowego nabytku, to z serca ży-
czylibyśmy sobie, by potrzeba jego 
użytku w warunkach bojowych 
zdarzała się jak najrzadziej… 
— wyraził odczucia zebranych wójt 
Bargiel. — Jeśli jednak będzie 
taka konieczność, nie wątpię, że 
trafi ł we właściwe ręce… 

/bw/; Foto: Bogusław Wilk

SuperMAN do pomocy
Nowy nabytek trafi ł do chudowskiej 
jednostki za sprawą Urzędu Gminy 
Gierałtowice. Został zakupiony ze 
środków budżetowych samorządu 
oraz dotacji Komendy Wojewódzkiej 
OSP. Ofi cjalne przekazanie pojazdu 
miało odświętną oprawę. Odbyło 
się w niedzielę 26 listopada. Cere-
monię rozpoczęło nabożeństwo w 
intencji strażaków w kościele para-
fi alnym w Chudowie. Odprawił je 
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Niechaj 
Święta Bożego Narodzenia 
będą Bliskością i Spokojem

a Nowy Rok 
— dobrym czasem

Konstanty Ildefons Gałczyński
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Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel 

Wójt Gminy Gierałtowice
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