
DWUmIES IĘcZnIK  m IESZK aŃcÓW

fO
TO

: 
Bo

gu
sł

aw
 W

ilk

m arZEc–KWIEcIEŃ 2007 r.  nr 22.  ISSN 1731—7223

Jak deszcz w maju,
to chleb w kraju



�

Gmina Gierałtowice

Jest bezpieczniej, 
ale...
...nie jest sielankowo. takie wnioski można było wysnuć  
po marcowej sesji rady Gminy Gierałtowice, poświęconej sprawom 
bezpieczeństwa w gminie.

Informacja
W 2007 roku przypada jubile-

usz 30-lecia Gminy Gierałto-

wice. Rada Gminy nadaje z tej 

okazji wyróżnienie „Zasłużo-

ny dla Gminy Gierałtowice”.

„Zasłużony dla Gminy Gie-

rałtowice” jest najwyższym 

wyróżnieniem gminy przyzna-

wanym za wybitne działania 

rozsławiające gminę lub 

działalność mającą wpływ na 

podniesienie poziomu życia 

mieszkańców w różnych dzie-

dzinach. Wnioski o nadanie 

wyróżnienia mogą składać 

organizacje społeczne, związ-

ki i zrzeszenia działające na 

terenie gminy lub co najmniej 

50 mieszkańców gminy. 

Bliższe informacje można  

uzyskać w Biurze Rady Gmi-

ny, tel. 032 300 11 305  

oraz na stronie internetowej  

www.gieraltowice.pl 

Gierałtowice

Kiermasz pełen 
ozdób
wielu klientów zaglądnęło na pełen atrakcji 
kiermasz świątecznych ozdób. tradycyjnie sporo 
amatorów miały prześliczne kroszonki.

KomunIKat
Zmiany w sprawie  
uiszczania opłaty  

skarbowej 
Opłaty skarbowe dokonuje 
się gotówką w kasie  
Urzędu Gminy  
Gierałtowice 
lub bezgotówkowo  
na rachunek bankowy:  
82 8454 0001 2007 1000 
1401 0002 

InfOrmacja
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, 

iż od 1.05.2007 r. następuje zmiana miejsca wypłaty świadczeń. 
Dotychczas wypłacane świadczenia w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice 

będą wypłacane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Przyszowicach, ul. Karola miarki 1.

Gmina www nowej sZacie

od kilku tygodni działa nowa strona internetowa 
Urzędu Gminy Gierałtowice. jest nie tylko 
bardziej atrakcyjna, lecz i funkcjonalna.

Mniej jest przestępstw ciężkich 
— rozbojów, bójek, pobić, 
kradzieży i włamań. Potwier-
dzają to statystyki policyjne 
odnoszące się do naszej gminy 
i całego powiatu. Niestety, licz-
by pokazują też, że po naszych 
gminnych drogach jeździ wię-
cej niż przed rokiem kierow-
ców „na podwójnym gazie”. 

Policjanci cieszą się z lep-
szych wyników, natomiast 
martwią sytuacją finansową 
resortu. Podczas sesji podzię-
kowali władzom gminy za wie-
lokrotne wsparcie, m.in. po-
przez zakupy samochodów, czy 
paliwa. — Co roku najlepszym 
fundujemy nagrody i wyróżnie-
nia — podkreślił wójt Joachim 

Bargiel, przypominając,  
że w tym roku za wzorową 
służbę uhonorowano dzielni-
cowego ZdZisława malcher-

cZyKa.

Szefowie Policji zapewnili, 
że będą starać się jeszcze efek-
tywniej prowadzić swoją służ-
bę na rzecz mieszkańców.

Strażacy uznali gminę 
Gierałtowice za stosunkowo 
bezpieczną. W ubiegłym roku 
nasze jednostki OSP brały 
udział w 75 zdarzeniach. Tylko 
co trzecie z nich to pożary. 
Zdecydowanie więcej — z 
roku na rok — przybywa tzw. 
zagrożeń miejscowych — wy-
padków, wezwań do usuwania 
gniazd szerszeni i innego ro-
dzaju zdarzeń. Po raz pierwszy 
od trzech lat w ubiegłym roku 
nie było fałszywych alarmów. 
Podczas sesji zauważono, że 
dobrą pracę wykonuje Gmin-
ny Zespół Reagowania Kry-
zysowego. GZR monitoruje 
zagrożenia, stale aktualizuje 
odpowiednie plany reagowa-
nia kryzysowego, a także dba 

o odpowiednie wyposażenie 
gminnego magazynu prze-
ciwpowodziowego. Potwier-
dzają to ubiegłoroczne zakupy 
sprzętu ratowniczego.

Zarówno wójt Bargiel jak i 
przewodniczący Rady Gminy 
Piotr sZołtyseK podziękowali 
— w imieniu całego samo-
rządu — służbom za pracę na 
rzecz mieszkańców gminy. 
Podkreślili, że jak do tej pory, 
nadal będą wspierać — w mia-
rę możliwości — inicjatywy 
służące poprawie bezpieczeń-
stwa.         /bw/

Kiermasz w budynku OSP ma 
zagorzałych amatorów. — A 
gdzie można znaleźć tak piękne 
kroszonki? — dopytuje wójt 
Joachim Bargiel. — To praw-
dziwe dzieła sztuki wychodzące 
spod ręki mistrzyń, wielokrot-
nych laureatek konkursów w 
kroszeniu.

Oczy, nie tylko wójta, cie-
szyły śliczne kartki, fantazyjne 
kompozycje, budzące nie-
kłamany podziw rękodzieła. 

Nie sposób było też przejść 
obojętnie obok wspaniałych 
wypieków. Na miejscu, od 
ręki, wspaniałe kroszonki wy-
czarowywała Joanna UrBaniK, 
zdobywczyni wielu nagród w 
konkursach zdobniczych.

Na kiermasz przybywali 
gierałtowianie, nie brakło 
gości spoza miejscowości. Nie 
było nikogo, kto wychodził z 
pustymi rękoma...

/bw/; Foto: Archiwum UG

Internautę wpisującego na 
klawiaturze adres www.gieral-
towice.pl wita kolorowy kolaż 
zdjęć z rzucającym się w oczy 
obrazem gminy z lotu ptaka. 

Jest jednak nie tylko efek-
townie, ale i efektywnie. 
Twórcy strony zadbali, by 
znalazła się na niej wyczerpu-
jąca informacja o całej gminie, 
jej poszczególnych miej-
scowościach, samorządzie, 
urzędach, instytucjach, orga-
nizacjach i stowarzyszeniach. 
Dane są usystematyzowane 
— można je wybierać klikając 
i otwierając odpowiednie za-
kładki. Sporo ciekawych i po-
trzebnych wiadomości znajdą 

zarówno turyści, jak i poten-
cjalni inwestorzy. Informacje 
z najciekawszych wydarzeń  z 
życia gminy i jej mieszkańców 
obrazują serwisy fotograficz-
ne sięgające kilku lat wstecz. 
Chętnie podpowiemy, że jest 
możliwość pobrania w forma-
cie pdf nawet ostatnich wydań 
„Wieści”.

Świetnym pomysłem jest 
też danie możliwości wybrania 
i wysłania e-kartek. Na wido-
kówkach oczywiście najbar-
dziej atrakcyjne zakątki naszej 
gminy.

Przypominamy i polecamy: 
www.gieraltowice.pl. 

/bw/
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wymień stary dowód
Posiadacze starych, „książeczkowych” dowodów osobistych proszeni są o ich wymianę. W myśl 
przepisów należy to uczynić do końca roku. Lepiej jednak nie czekać na ostatnią chwilę – teraz w 
urzędzie nie ma kolejek. Pod koniec roku sytucja może nie być tak komfortowa.                       /bw/

atrakcje na 30-lecie Gminy Gierałtowice

Jubileusz po  
irlandzku i włosku
koncerty, pokazy, konkursy, dużo muzyki i humoru — atrakcyjnie 
zapowiada się jubileusz Gminy Gierałtowice.

UrZąd Gminy poZyskał 1,8 mln Zł 
na BeZpłatne sZkolenia  
dla rolników

Prawko za darmo
trwają szkolenia dla rolników za pieniądze 
pozyskane przez Urząd Gminy w Gierałtowicach 
z Unii europejskiej i budżetu państwa. 
największą popularnością cieszą się kursy na 
prawo jazdy. 

Urząd pozyskał fundusze z 
Unii Europejskiej na realizację 
projektu pt. „Nowe kwalifi-
kacje szansą na nowy zawód”. 
Chodzi dokładnie o 1.844.312, 
54 zł. Z tej kwoty 75 proc. 
stanowią środki z Unii Euro-
pejskiej, natomiast 25 proc. 
— środki z budżetu państwa.

 Projekt ten realizowany 
jest ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego 
w ramach działania 2.3  
Wzmocnienia Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich w Regionach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego 2004–2006). Obejmie 
156 osób — rolników i do-
mowników oraz inne osoby 
zatrudnione w rolnictwie, za-
interesowane zatrudnieniem 
w sferze pozarolniczej. 

W ramach zajęć odbywają 
się  m.in. szkolenia z zakresu 
doradztwa zawodowego, ob-
sługi komputera, ABC przed-
siębiorczości oraz prawa jazdy 

kategorii B lub C. Cykl szkoleń 
potrwa do listopada 2007 
roku. Udział jest bezpłatny. 

— Jest spore zainteresowa-
nie ofertą w ramach projektu 
— mówi anna lesZcZyńsKa-

rożeK z biura projektu EFS w 
Gierałtowicach.  Największą 
popularnością cieszą się kursy 
prawa jazdy kategorii B i C.  
Obecnie w trakcie szkoleń jest 
pięć grup liczących w sumie 
około 60 osób. Do tej pory ze 
szkoleń skorzystało ponad 120 
osób.

Chętni do wzięcia udziału 
w projekcie mogą się nadal 
zgłaszać. Formularze i  ankie-
ty zgłoszeniowe można pobrać 
ze strony internetowej (www.
efs.gieraltowice.pl — zakładka 
„formularze”) lub w biurze 
projektu EFS (ul. Ks. Roboty 
48; budynek OSP w Gierałto-
wicach). Wszelkich informacji 
udzielają pracownicy biura 
pod numerem telefonu 032 235 
35 72.

/bw/

Gierałtowice

sukces w Jastrzębiu
w marcu odbyły się zawody wspinaczkowe w 
jastrzębiu Zdroju z udziałem reprezentantów 
gierałtowickiej sekcji „w skale”.
Podopieczni Jacka Czecha jak zwykle nie zawiedli. Największe 
powody do radości miał Łukasz Lipok, który zajął I miejsce. Z 
pewnością zawody mile będzie wspominać Jacek Czech junior 
– syn opiekuna sekcji – zdobywca II miejsca.

/bw/; Foto: Archiwum SP Gierałtowice

Kto może, niechaj weekend 
16–17 czerwca już sobie „za-
klepie”, by wziąć udział w 
obchodach 30-lecia Gminy 
Gierałtowice. Organizatorzy 
— Urząd Gminy za pośrednic-
twem Gminnego Ośrodka Kul-
tury — zapewniają, że atrakcji 

nie zabraknie. W planie m.in. 
koncerty reggae (zespoły Tabu 
Band i Minimummasy), pokaz 
tańca irlandzkiego w wykona-
niu Salake, gorące rytmy po 
włosku Avanti, Coral i Blue 
Angels. O dobry nastrój za-
dba kabaret Wesoły Masorz i 

Przyjaciele. Wśród zapowiedzi 
są też pokazy sprawności stra-
żaków z OSP, występ orkiestry 
dętej OSP Przyszowice, prze-
gląd młodych talentów, poka-
zy pirotechniczne i konkursy 
rodzinne.

/bw/

DLA WIEŚCI
Wójt Gminy Gierał-

towice Joachim 

Bargiel: — Bardzo 
dobre wyniki osią-
gnięto zarówno po 
stronie dochodów jak i wydatków 
mimo trudnej sytuacji na rynku 
inwestorów jak i dużej niepewności 
co do środków zewnętrznych. Po 
stronie dochodowej zaplanowano 
na początku 2006 roku kwotę 31,6 
mln zł. Ostatecznie plan dochodów 
po zmianach w ciągu roku wyniósł 
33,8 mln zł. Plan dochodów wyko-
nano w wysokości 36,3 mln zl, to 
jest 107,3 proc., a w stosunku do 
planu na początku 2006 roku – około 
115, proc. Po stronie wydatkowej  
zaplanowano na początku 2006 roku 
kwotę 36,8 mln zł. Ostatecznie plan 
wydatków po zmianach w trakcie 
roku wyniósł 43,1 mln zł. Plan 
wydatków wykonano w kwocie 39,8 
mln zł, co stanowi około 92,5 proc., 
a w stosunku do planu na początku 
2006 roku — około 108 proc.
Osiągnięto również nadwyżkę bu-
dżetową w wysokości 3,5 mln zł.

samorZąd

absolutorium 
bez wątpliwości
radni Gminy Gierałtowice jednogłośnie uchwalili przyjęcie sprawozdania z budżetu 
gminy za 2006 rok i udzielili absolutorium wójtowi joachimowi Bargielowi.

Jedenastu radnych obradowało 
26 kwietnia w gierałtowickiej 
podstawówce. Spotkali się, by 
przegłosować osiem uchwał, 
w tym najważniejszą – doty-
cząca udzielenia absolutorium 
wójtowi. Nim jednak to zro-
bili, uchwalili m.in. zmiany 
w budżecie gminy, wybrali 
radnego lesZKa żogałę, by 
reprezentował Gierałtowice w 
Międzygminnym Związku Za-
gospodarowania Ujęcia Wód 
w Nieborowicach-Leboszowi-
cach i podjęli decyzję o likwi-
dacji tegoż Związku, którą w 
jego ramach przeprowadzić 
mają Żogała i wójt Joachim 

Bargiel. Radni zdecydowali się 
także na zmiany w regulami-
nie przyznawania wyróżnienia 
„Zasłużony dla Gminy Gie-
rałtowice” powołując kapitułę 
do wyboru kandydatów, która 
potem ma ich przedstawiać 
do przegłosowania radzie. W 
skład kapituły zostali wybrani: 
grażyna malec, andrZeJ Bi-

sKUP, roman włodarZ, tadeUsZ 

nocoń, wiesław PasZeK, eUge-

niUsZ KUrPas, aloJZy madeJa i 
artUr tomicZeK. 

Odrobinę emocji wzbudziła 
uchwała dotycząca uchylenia 
podjętej przed paroma tygo-
dniami uchwały o wyborze 
banku do obsługi bankowej 
budżetu gminy Gierałtowice. 
Odrzucając uchwałę radni nie 
zgodzili się z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej, że 
wybór banku do obsługi fi-
nansów gminy leży wyłącznie 
w gestii wójta. Wcześniej in-
terpretacja prawa dawała taką 
kompetencję radzie.  

Ostatnia uchwała czwartko-
wej sesji dotyczyła udzielenia 
absolutorium wójtowi Joachi-
mowi Bargielowi. Nikt nie 
miał wątpliwości — ani Ko-
misja Rewizyjna, która wcze-
śniej sprawdzała wykonanie 
zeszłorocznego budżetu, ani 
Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Katowicach, ani żaden 

z rajców — wójt otrzymał 
jednogłośnie absolutorium i 
gromkie brawa za wykonaną 
pracę. 

Michał Kędzierski
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nowe możliwości dla rolników

Kto sieje, ten zbierze
tegoroczna wiosna to okres wzmożonych prac nie tylko w 
polu. równie wiele czasu rolnicy poświęcają na rozeznanie 
nowych możliwości pozyskania funduszy unijnych. jest się  
o co starać.

Gierałtowice. spotkanie jóZefów

rozmowy o dobrej robocie
jak co roku, z okazji św. józefa, w gierałtowickim Urzędzie 
Gminy gośćmi wójta joachima Bargiela byli imiennicy 
patrona robotników.
Tym razem wójta Bargiela odwiedzili Józefowie — 
Kornas, KaPłaneK, maślanKa, PosiłeK, organiścioK, 
JaworeK, rożeK, dłUgaJ i BryłKa. 

— Przez wzgląd na św. Józefa, patrona robot-
ników, zawsze podejmujemy tematy związane z 
gospodarką — mówi wójt Bargiel. — Żywą dyskusję 
wywołała tyleż ciekawa, co ważna kwestia promo-
wania naszej gminy jako atrakcyjnego miejsca dla 
potencjalnych inwestorów.

Ponieważ na swoje rodzinne miejscowości miesz-
kańcy patrzą nie tylko przez pryzmat ekonomii, 
rozmówcy potwierdzili, że Chudów, Gierałtowice, 
Paniówki i Przyszowice to miejsca doskonałe do 
zamieszkania na całe życie.  Przypomniano więc o rosnącym zainteresowaniu 
ze strony deweloperów i mieszkańców ościennych  miejscowości, chcących się 
budować na terenie gminy. Nie pominięto kwestii demograficznych odnosząc je 
do przeszłości i zastanawiając się, co przyniesie przyszłość...

/bw/; Foto: Józef Długaj

Gierałtowice 
nowa kadencja władZ kółka rolnicZeGo

Jednak się kręci

paniówki

15 marca w Urzędzie Gminy w Gierał-
towicach odbyło się szkolenie poświę-
cone możliwościom pozyskania dopłat 
obszarowych. Zajęcia prowadzili 
przedstawiciele  Powiatowego Zespołu 
Doradców ODR Mikołów i ARiMR. 

Wszechstronnym wsparciem dla 
wielu rolników z gminy Gierałtowice 
zajmuje się też Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Mikołowie. 16 marca  
PZDR Mikołów zorganizował semina-
rium poświęcone „Programowi Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
2013 - II Etap”.  
Podczas seminarium omówiono m.in. 
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 i projekt LEADER+. 
Zastanawiano się jak polepszyć konku-
rencyjność sektorów rolnego i leśnego, 
a także jak poprawić środowisko natu-
ralne i obszary wiejskie. Mowa była też 

o jakości życia na obszarach wiejskich i 
różnicowaniu gospodarki wiejskiej 
Z kolei o dopłatach bezpośrednich do 
gruntów rolnych i możliwościach skła-
dania wniosków o dotacje w nowym 
sezonie mówiono podczas szkolenia, 
które odbyło się 22 lutego w Orzeszu.  
Wykładowcą był mgr inż. Jan giZdoń 
— kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Mikołowie. Przedstawił in-
formacje dotyczące zmian w tegorocz-
nych wnioskach. Po prelekcji rolnicy 
zgłosili wiele uwag. Konsultowano też 
sposób wypełniania wniosków.

Rolnicy, którzy potrzebują fachowej 
pomocy ze strony Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, znajdą ją w Mikołowie 
przy ul. Gliwickiej 85. Kontakt telefo-
niczny pod numerami: 032 226 14 66, 
032 226 12 10, 032 226 11 45, fax. 032 
226 12 10.                                         /bw/

30 marca członkowie kółka rolniczego podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego podsumowali minione 
czterolecie działalności. wybrali nowy zarząd na kolejną 
kadencję.

Nowe władze Kółka tworzą: prezes an-

drZeJ cZaPelKa, wiceprezes Jan Pilny, 
skarbnik tadeUsZ mUsZeloK, sekretarz 
gerda cZaPelKa i członkowie — wiK-

toria Klose, lidia KocJan, roBert JoJ-

Ko, JóZef wUZiK, JerZy PoloK, marcin 

Pilny.
Do komisji rewizyjnej wybrano ZBi-

gniewa sado jako przewodniczącego 
oraz członków — łUcJę matysiK i artU-

ra tomicZKa.
Podsumowaniu minionych lat oraz 

dyskusji o planach przysłuchiwali się 
goście. Byli wśród nich wójt gminy 

Gierałtowice Joachim Bargiel i prze-
wodniczący Rady Gminy Gierałtowice 
Piotr sZołtyseK, a także BarBara wró-

Bel z Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowskich Górach.

— Szczególnie żywo komentowane 
były bieżące sprawy i problemy, z który-
mi współcześni rolnicy muszą się bory-
kać — mówi sekretarz gerda cZaPelKa. 
— Z satysfakcją mogę powiedzieć, że 
nasze Koło wzbogaci się o system GPS, 
który będzie wykorzystywany do po-
miaru pól.

Bogusław Wilk

nastoletni reprezentanci 
ochotniczej straży pożarnej  
z paniówek bardzo udanie 
wypadli podczas turnieju 
halowego młodzieżowych 
drużyn pożarniczych osp  
z terenu powiatu gliwickiego.
Zawody odbyły się 10 marca w Paniów-
kach. W turniejowe szranki stanęło 
dziewięć zespołów chłopców i cztery 
dziewczęce. W obydwu kategoriach eki-
py wystawili gospodarze, reprezentację 
chłopców zgłosiła OSP Przyszowice.

W trudnych zmaganiach z jak 
najlepszej strony pokazali się młodzi 
strażacy z Paniówek. Obydwie ekipy 
stanęły na podium. Dziewczęta na dru-
gim jego stopniu, chłopcy na trzecim. 
W obydwu kategoriach nie do pobicia 
okazali się nastoletni mieszkańcy Świ-
bia. Gorzej poszło ekipie z Przyszowic, 
która zakończyła zawody na dziewią-
tym miejscu.

— Oczywiście jesteśmy ogromnie 
zadowoleni z wyniku naszych młodych 
reprezentantów — powiedział „Wie-
ściom” henryK KarcZ, dowódca OSP 
Paniówki. — Procentuje dobra praca 
i na pewno świetny przykład dawany 
przez strażaków–seniorów. Prowadzenie 
drużyn młodzieżowych ma w Paniów-

kach wieloletnią tradycję. Okazuje się, 
że przynosi ona wymierne korzyści dla 
całej jednostki.  — Dochowaliśmy się 
już około 20 pełnoletnich strażaków, 
którzy zaczynali jako młodzieżowcy — 
przyznał dowódca. — Dzisiaj mają już 
po 26 lat. Są dobrze wyszkoleni, świetnie 
przygotowani pod względem wiedzy, 
sprawni, a przy tym doświadczeni.

Zdaniem Karcza każda jednostka 
OSP powinna prowadzić drużyny 
młodzieżowe. — To nie tyle luksus, 
co autentyczna potrzeba. Z naszych 
doświadczeń wynika, że to znakomity 
sposób dochowania się wysokiej jakości 
strażaków profesjonalistów. Zawodow-
ców, chociaż w nazwie ochotników...

Bogusław Wilk

Wyniki dZiewcZęta: 1. OSP Świbie I, 
2. OSP Paniówki, 3. OSP Świbie II.  

chłoPcy: 1. OSP Świbie, 2. OSP Toszek,  
3. OSP Paniówki.

sUkces Gci Gierałtowice

folder na medal
Gminne Centrum Informacji w Gierałtowicach wygrało konkurs na najlepszy projekt folderu 
informacyjno-promocyjnego. Konkurs ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Do 
rywalizacji przystąpiło 16 Gminnych Centrów Wojewódzkich z terenu województwa śląskiego. 

W marcu konkurs został rozstrzygnięty. W ocenie 
jurorów najlepszy pomysł przedstawiło GCI Gierał-
towice. Drugie miejsce zajęło GCI z Rudy Śląskiej, a 
trzecie GCI Będzin. Nagrodą za zajęcie 1–2 miejsca 
jest wydruk 500 egzemplarzy folderów. Zdobywca 
trzeciego miejsca będzie mieć sfinansowany druk  
250 egzemplarzy.          /b/

W województwie śląskim działa około 70 
Gminnych centrów Informacji. W kon-
kursie udział wzięło 16 z nich – Będzin, 
cieszyn, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, 
Goleszów, Kamienica Polska, Konopiska, 
Koziegłowy, Łazy, Ogrodzieniec, niegów, 
radlin, rajcza, ruda Śląska, rudziniec i 
Świętochłowice.
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„Narodziny” Centrum miały 
miejsce w starej szkole w Chu-
dowie, czyli miejscu, gdzie znaj-
dują się siedziby innych organi-
zacji społecznych działających w 
tej miejscowości. Zgodnie z wolą 
członków–założycieli przyjęto 
nazwę zaproponowaną przez 
wiesława PasZKa — pomysło-
dawcę stowarzyszenia.   Miano 
„Centrum Ochrony Zabytków 
Gminy Gierałtowice” samo 
przez się wskazuje, czym ma się 
zajmować nowa organizacja. — 
Nasi członkowie chcą promować 
ochronę zabytków w gminie oraz 
chronić je bezpośrednio stosując 
różne sposoby — wyjaśnia Wie-
sław Paszek. — Oprócz tego nie 
będziemy stronić od działań in-
tegrujących gminną społeczność. 
Zamierzamy też kształcić kadry 

dla organizacji społecznych  
w naszej gminie.

W skład Komitetu Założy-
cielskiego wybranego przez ze-
branie weszli: tatiana KowalsKa 
z Gierałtowic, lesZeK żogała z 
Przyszowice, mateUsZ PaPKala 
i Wiesław Paszek z Chudowa. 
Komitet Założycielski złoży do-
kumenty rejestracyjne w sądzie 
okręgowym w celu uzyskania 
osobowości prawnej i zwoła 
Walne Zebranie Członków, któ-
re wybierze władze COZG.

Gościem zebrania założyciel-
skiego był wójt gminy Gierałto-
wice Joachim Bargiel. Wójt oso-
biście pogratulował obecnym 
cennej inicjatywy. Życzył wielu 
sukcesów podczas owocnej  
— w co nie wątpił — działalno-
ści Centrum. 

reGion
raport drogowy i plany energetyczne gmin były 
głównymi tematami spotkania przedstawicieli 
władz wszystkich samorządów powiatu gliwickiego 
w Gierałtowicach, tak zwanej Grupy G-8.

drogi jak skarbonka

powiat. fUndUsZe Unijne

Jak wyhodować sobie euro
szkolenie w starostwie powiatowym, 
przysposabiające do pozyskiwania środków 
unijnych, zebrało tłum uczestników, wśród 
których nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy.

centrum ochrony 
Zabytków Gminy 
Gierałtowic to nowa 
organizacja w gminie. 
powstała 23 marca 
2007 roku

Gmina  
Gierałtowice

Warto nadmienić, że zało-
żenie organizacji zostało zaini-
cjowane przez realizatorów pro-
jektu „Młodzi Archeolodzy”. To 
grupa bardzo aktywnych osób, 
która na swój projekt pozyskała 
dofinansowanie od Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży 
oraz Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności (Równać 
Szanse 2006). Przedsięwzięcie 
realizują uczniowie gimnazjów 
w Gierałtowicach i Przyszowi-
cach. — Finał zbliża się wielkimi 
krokami — mówi koordynujący 
projekt Wiesław Paszek. — Pla-
nowane jest jeszcze wydanie ka-
talogu starych budowli i zabyt-
ków w gminie Gierałtowice oraz 
Festyn Archeologa. Ta ostatnia 
impreza odbędzie się 28 kwietnia 
na zamku w Chudowie.

/bw/

Spotkanie odbyło się w środę, 7 
marca 2007 r. Było pierwszym z 
cyklu, na który złożą się wizyty 
samorządowców we wszystkich 
gminach powiatu. W tym inau-
guracyjnym zebraniu honory 
gospodarza czynił wójt Gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, 
natomiast rozmowom przewod-
niczył starosta adam sZcZyPKa. 
Knurów reprezentował pre-
zydent adam rams, Pyskowice 
— burmistrz wacław KęsKa, 
Toszek — burmistrz JaceK Za-

rZycKi, gminę Pilchowice wójt 
wilhelm KrywalsKi, Wielowieś 
— ginter sKowroneK, a Rudzi-
niec — wójt KrZysZtof oBrZUt.

Starosta przedstawił ze-
branym raport z sytuacji dróg 
powiatowych i tegorocznych 
zamierzeniach związanych z ich 
utrzymaniem. Jak się okazało, 
możliwości, którymi w tym 
względzie może wykazać się 
powiat, nie wzbudziły zachwytu 
samorządowców. W budżecie 
na drogi powiat przewidział 3,6 
mln zł, z czego na letnie utrzy-
manie zaplanowano 2,06 mln 
zł. Niemal połowę całorocznych 
wydatków pochłonie przebudo-
wa drogi Kleszczów — Taciszów 
w gminie Rudziniec. Na drogi 
na terenie Knurowa oraz gmin 
Gierałtowice i Pilchowice po-
wiat przeznaczy 575 tys. zł. Z 
tej kwoty 290 tys. zł zostanie 
wydatkowane w gminie Gieałto-
wice — na remont nawierzchni 
ul. Polnej w Przyszowicach.

Druga część spotkania 
poświęcona była głównie ener-
getyce. Z prezentacją na temat 
„Integracji na gminnym rynku 
usług infrastrukturalnych (...)” 

wystąpił prof. Jan PoPcZyK z 
Politechniki Śląskiej, natomiast 
o planach energetycznych gmin 
mówił dr JerZy Ziora z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Podczas zebrania starosta 
Szczypka wręczył wójtowi 
Joachimowi Bargielowi i bur-
mistrzowi Pyskowic Wacławowi 
Kęsce Brązowe Medale Ministra 
Obrony Narodowej „Za zasługi 
dla obronności kraju”.

Kolejne z cyklu spotkań od-
będzie się — zgodnie z przyjętą 
alfabetyczną kolejnością — w 
Knurowie. 

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Wójt Joachim Bargiel przyjmuje od starosty Adama 
Szczypki medal „Za zasługi dla obronności kraju”; 
obok prezydent Adam Rams

Szkolenie nosiło tytuł: „Moż-
liwości pozyskania środków 
unijnych na projekty realizo-
wane przez samorządy, przed-
siębiorców i rolników”. Odbyło 
się 5 kwietnia w sali sesyjnej 
starostwa. Zostało zorganizo-
wane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Ślą-
skiego, Śląski Oddział Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Częstochowie i 
powiat gliwicki.

Choć sala sesyjna należy do 
obszernych, to jednak chęt-
nych do zaznajomienia się z 
proponowaną tematyką było 
tak wielu, że konieczne oka-

zały się dostawki. Spotkanie 
rozpoczął pełniący honory 
gospodarza starosta gliwicki 
adam sZcZyPKa. Towarzyszył 
mu wicewojewoda śląski ma-

rian ormaniec. 
W części merytorycznej 

głos zabierali zaproszeni 
prelegenci z Urzędu Marsza-
łowskiego. małgorZata noga 
omówiła plany inwestycyjne 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2007–2013. Perspektywy dofi-
nansowania małych i średnich 
firm przybliżyła anna ceKiera. 
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich zreferował BartosZ 

góra. Określono też możli-
wości pozyskiwania środków 
przez rolników i przedsiębior-
ców działających na wsi. 

Wśród zainteresowanych 
pozyskaniem funduszy unij-
nych byli przedstawiciele 
organizacji i stowarzyszeń z 
gminy Gierałtowice. wiesław 

PasZeK przybył w trojakiej roli 
— jako reprezentant Grupy 
Odnowy Wsi Śląskiej, działacz 
organizacji pozarządowych i 
radny. — Trzeba trzymać rękę 
na pulsie, ponieważ otwierają 
się różnego rodzaju możliwości 
sięgnięcia po unijne fundusze. 

Żałuje się tylko straconych 
okazji, toteż chcąc uniknąć 
późniejszego żalu należy 
sprawdzać każdą nadarzającą 
się sposobność. Być może dzięki 
temu uda się pozyskać kolejne 
fundusze, które przysłużą się 
okolicznym organizacjom, a 
tym samym naszym miesz-
kańcom — wyłuszczył powód 
swojego przybycia na szkole-
nie. Podobnego zdania była 
większość uczestników zebra-
nia. Wszyscy mają nadzieję, że 
i tym razem starania przynio-
są skutek, czyli kolejne setki, a 
nawet tysiące euro...

/bw/; Foto: Sławomir Gruszka
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48.500 zł dotacji trafi do 13 okolicznych 
instytucji i organizacji – nominatów ii lokalnego 
konkursu Grantowego „działaj lokalnie V”.

przyznanych środków. To w 
konsekwencji może wiązać 
się z potrzebą sporządzania 
aneksów do umów o dotację, 
co z kolei niesie za sobą ry-
zyko przesunięć i opóźnień w 
realizacji zadania. Spośród 
zgłoszonych wniosków nomi-
nację uzyskało 13 organizacji 
i instytucji. Szczególne słowa 
uznania komisja skierowała 
wobec autorów trzech pomy-
słów. W ocenie jurorów na 
wyjątkową uwagę zasłużyły 
projekty złożone przez OSP w 
Paniówkach, Stowarzyszenie 
Sportowo Rekreacyjne „Aka-
demia Piłki Nożnej” w Knuro-
wie (obydwa uznano za najlep-
sze ex aequo). Drugie miejsce 
przyznano Stowarzyszeniu 
„Góra Jerzego” w Miasteczku 
Śląskim, a trzecie Centrum 
Kultury w Knurowie.

W sumie do nominowanych 
organizacji trafi 48.500 zł. 
Łączna wartość wkładu wła-
snego deklarowanego przez 
grantobiorców sięga dokładnie 
125 684, 50 zł. W tej kwocie 
wkład finansowy nominantów 
to 69.739,50 zł (z samego Knu-
rowa było to prawie 30 tys. zł), 
a niefinansowy (na przykład 
usługowy, rzeczowy, praca 
wolontariuszy) — 55.945 zł.  

program „działaj lo-
kalnie V” polsko–ame-
rykańskiej fundacji 
wolności realizowany 
jest przez akademię 
rozwoju filantropii w 

polsce we współpracy z forum 
młodzieży samorządowej w 
Gierałtowicach jako lokalnej 
organizacji Grantowej oraz:
• Starostwo Gliwickie,
• Starostwo Tarnogórskie, 
•  Gminy Gierałtowice  

i Ornontowice,  
• miasta Knurów i Orzesze, 
•  Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych cOncOrDIa  
POLSKa,

• TELEKOmfOrT Paniówki, 
•  UPOS System sp. z o.o.  

Knurów, 
•  Orzesko-Knurowski Bank  

Spółdzielczy z siedzibą  
w Knurowie,

•  Gospodarstwo rolne jolanty  
i marka Błaszczyk.

Granty zdobyli:
● Ochotnicza Straż Pożarna  
w Paniówkach — „Park joanny”  
— 6 tys. zł;
● Stowarzyszenie Sportowo re-
kreacyjne „akademia Piłki noż-
nej” w Knurowie — „ja taż chcę 
grać” — 4 tys. zł;
● Stowarzyszenie „Góra jerze-
go” w miasteczku Śląskim — „Pro-
mocja młodych wykonawców 
poprzez organizację koncertu 
rockowego metalPark” — 6 tys. zł;
● centrum Kultury w Knurowie 
— „festiwal orkiestr i zespołów 
tanecznych” — 3 tys. zł;
● Górniczy Klub Sportowy 
„GWarEK” Ornontowice — „Od 
ścierniska do boiska” — 3 tys. zł;
● Stowarzyszenie „Serdeczni” w 
Tarnowskich Górach — „nas też 
na wiele stać”— 4 tys. zł;
● Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych w radzionkowie 
— „młodzieżowa Wszechnica”  
— 3 tys. zł;
● Świetlica Profilaktyczno—Wy-
chowawcza i Terapeutyczna  
w Ornontowicach — „nie bądź 
sam, bądźmy znowu razem”  
— 3,5 tys. zł;
● Gminne Przedszkole  
w Paniówkach — „Bajyle z Panió-
wek — zespół pokoleniowy”  
—  4 tys. zł;
● Gimnazjum nr 1 Gierałtowice 
— „fabryka sztuki – kuźnia talen-
tów” — 3 tys. zł;
● Szkoła Podstawowa im. Witol-
da Budryka w chudowie — „Dzie-
cięce ekozmagania” — 3 tys. zł;
● Stowarzyszenie Żeglarskie 
„Kotwica” w Gierałtowicach 
— „Spotkaj się z wodą, spotkaj 
się z żaglem i przygodą”  
— 3 tys. zł;
● Stowarzyszenie im. franciszka 
Stuska w Orzeszu–jaśkowicach 
— „jaśkowicki legoland — rozbu-
dowa” — 3 tys. zł.

Gierałtowice. dZiałaj lokalnie V

— Konkurs „Działaj Lokalnie 
V” został ogłoszony na począt-
ku lutego — mówi Jolanta 

nowaK, wiceprezes zarządu 
Forum Młodzieży Samorządo-
wej, czyli Lokalnej Organizacji 
Grantowej. — Krótko później 
odbyły się spotkania szkolenio-
we z zainteresowanymi orga-
nizacjami i instytucjami. Dwa 
razy w tygodniu prowadziliśmy 
dyżury, podczas których za-
interesowani mogli uzyskać 
bliższe informacje, przedstawić 
swoje wątpliwości i uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania. 

Akcja informacyjna i 
wszechstronna pomoc ze 
strony Forum Młodzieży Sa-
morządowej przyniosły ocze-
kiwany skutek. Do starań o 
fundusze z programu „Działaj 
Lokalnie V” przystąpiło kilka-
dziesiąt instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń z powiatów 
gliwickiego, tarnogórskiego 
i mikołowskiego. Wnioski 
przyjmowano do 26 marca. 
Potem zostały poddane ocenie 
Lokalnej Komisji Grantowej 
powołanej przy Forum Mło-
dzieży Samorządowej.

— Lokalna Komisja Gran-
towa składała się z pięciu 
niezależnych ekspertów. W jej 
skład wchodzili przedstawiciele 
lokalnego biznesu, mediów i 
osoby życia społecznego — wy-
jaśnia mateUsZ PaPKala, prezes 
zarządu Forum Młodzieży 
Samorządowej. Zadaniem 
komisji była ocena meryto-
rycznej zawartości projektów. 
Przede wszystkim określenie, 
czy odpowiadają one celom 

ogłoszonego konkursu. Istotne 
było też oszacowanie, czy bu-
dżet projektu jest wykonalny, 
czy może zawyżony.

Komisja dokonała końcowej 
oceny 30 marca. Rozpatrzyła 
wówczas wnioski pod wzglę-
dem formalnym i merytorycz-
nym. 

Uroczyste ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nominacji 
odbyło się w czwartek, 12 
kwietnia, w Urzędzie Gminy 
w Gierałtowice. Wśród uczest-
ników uroczystości byli przed-
stawiciele samorządu — gmi-
nę Gierałtowice reprezentował 
wójt Joachim Bargiel, powiat 
gliwicki — starosta adam 

sZcZyPKa.
— Do konkursu grantowe-

go wpłynęły wnioski z gmin 
Gierałtowice, Ornontowice, 
Knurów, Orzesze, Mikołów, 
Tarnowskie Góry, Miasteczko 
Śląskie i Radzionków — wyli-
cza precyzyjnie arnold cZaPel-

Ka z zarządu FSM. — Projekty 
spełniły kryteria formalne, 
toteż do drugiej rundy, czyli 
oceny merytorycznej i finanso-
wej poddanej weryfikacji przez 
niezależną Lokalną Komisję 
Grantową, przeszły wszystkie 
projekty.

— Dokładnym ocenom pod-
dane zostały harmonogramy 
projektów — dodaje iZaBela 

woźniaK, przewodnicząca 
Lokalnej Komisji Grantowej. 
— To istotne, gdyż to od nich 
wiele będzie zależało. Każda 
zmiana w harmonogramie 
wiąże się ze zmianą w spo-
sobie realizacji projektu, a 
tym samym w wydatkowaniu 

Zadowolenia z rozstrzygnięć 
nie krył starosta powiatu 
gliwickiego Adam Szczypka. 
— Trudno nie mieć satysfakcji, 
skoro aż siedem wyróżnionych 
organizacji to podmioty z tere-
nu naszego powiatu — wyja-
śnia starosta Szczypka.

Aż 19 tys. zł to dotacje dla 
organizacji z gminy Gierałto-
wice. — Nasza gmina szczyci 
się wieloma bardzo aktywny-

mi stowarzyszeniami. Po raz 
kolejny mamy tego dobitne 
dowody — mówi wójt Joachim 
Bargiel. — Dzięki takim przed-
sięwzięciom zyskują nie tylko 
członkowie zaangażowanych 
organizacji, ale wszyscy miesz-
kańcy naszej gminy. 

I wójt Bargiel, i starosta 
Szczypka pogratulowali zdo-
bywcom nominacji, życząc im 
zarazem efektywnej kontynu-
acji projektów. — Najważniej-
szy jest ten pierwszy krok. Już 
go państwo zrobiliście... 

— Rozstrzygnięcie konkursu 
grantowego i przyznanie do-
tacji na realizację poszczegól-
nych projektów to dla Forum 
Młodzieży Samorządowej w 
Gierałtowicach dopiero półme-
tek realizowanego programu 
— mówi prezes Mateusz Pap-
kala. — Z kolei dla organizacji 
i instytucji, którym przyznano 
dziś nominacje, a wraz z nimi 
środki na realizację projektów, 
to dopiero start i dużo pracy do 
zrobienia. 

Realizacja projektów po-
trwa do jesieni. Podsumo-
wanie i ocena kolejnej edycji 
„Działaj Lokalnie V” nastąpi 
pod koniec roku.

/mp/;   
Foto: Archiwum FSM Gierałtowice
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chUdów. seZon 2007

Zamek z atrakcjami
wizyta króla stanisława, atak komandosów, 
fechtunek muszkieterów, magia czarnoksiężnika, 
festiwal błota, a jesienią najazd samurajów – to 
niektóre z atrakcji przygotowywanych przez 
fundację Zamek chudów na sezon 2007 roku.

chUdów

nowa 
siedziba 
ZnP

Gmina

eurodesk dla młodych
w gminie Gierałtowice powstał lokalny punkt 
informacyjny eurodesk polska. ośrodek będzie 
pomagać młodzieży i osobom pracującym  
z młodzieżą.
Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży 
i osób pracujących z młodzieżą. Funkcjonuje w 28 państwach. 
Finansowany jest przez Komisję Europejską oraz rządy państw, 
które w nim uczestniczą.  Program działa na trzech poziomach 
— europejskim, krajowym i regionalnym. Jego koordynatorem 
na poziomie europejskim jest Europejskie Biuro Eurodesku 
w Brukseli. Za koordynację programu w poszczególnych 
państwach odpowiadają Krajowe Biura Eurodesku. Poziom 
regionalny to sieć Regionalnych i Lokalnych Punktów Infor-
macyjnych, które udzielają informacji, korzystając z zasobów 
gromadzonych przez Europejskie i Krajowe Biuro Eurodesku. 
Konsultanci Eurodesku w całej Europie mają ze sobą stały kon-
takt online. Dzięki temu w krótkim czasie są w stanie uzyskać 
informacje o każdym z krajów europejskich. 

Konsultanci Eurodesku udzielają informacji w zakresie 
krajów Unii Europejskiej  dotyczących wiedzy o szkoleniach, 
edukacji i możliwościach zdobywania funduszy  w Polsce i w 
Europie. Pomagają też nawiązywaniu kontaktów z rówieśni-
kami lub organizacjami z zagranicy. Ponadto Eurodesk Polska 
oferuje: elektroniczny biuletyn Eurodesk Polska, publikacje dla 
młodzieży (o studiach, wolontariacie i pracy za granicą) oraz  
forum dla studentów studiujących i zainteresowanych studiami 
za granicą.      /lpi/

Gmina 
Wiosna w pełni. Amatorom 
aktywnego wypoczynku pole-
camy folder wydany nakładem 
Klubu Abstynentów „Stokrot-
ka”, zachęcający do wycieczek 
rowerowych po gminie Gierał-
towice i okolicy.

rowerem  
po okolicy
Publikacja zawiera mapkę i 
zdjęcia ukazująca najpiękniej-
sze zakątki. Daje wskazówki, 
którędy do nich dojechać i 
gdzie odpocząć. Podpowiada 
na co zwrócić uwagę. Najcie-
kawsze trasy wskazuje czytel-
na, kolorowa mapka

Folderek można otrzymać 
w Urzędzie Gminy w Gierał-
towicach i w siedzibie KA Sto-
krotka przy ul. Korfantego 7 
w Gierałtowicach. Informacje 
pod nr. tel. 032 30 11 501.

/bw/
 

Po przerwie zimowej zamek 
ponownie otworzył swoje po-
dwoje z początkiem kwietnia. 
Można już zwiedzać muzeum. 
— Przyszykowaliśmy wiele nie-
spodzianek, które zostały od-
kryte podczas badań archeolo-
gicznych na terenie dziedzińca 
zamkowego. Oprócz tego wiele 
ciekawych wystaw okoliczno-
ściowych — zachęca  magda 

massalsKa z fundacji. 
3 maja rozpoczyna się 

cykl imprez plenerowych. Na 
pierwszy rzut przygotowano 
widowisko teatralne poświę-
cone 216 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Spodzie-
wać się można wizyty... króla 
Stanisława. 3 maja to co praw-
da środa, ale może król zaprosi 
na dzień następny, czyli jeden 
ze swoich słynnych obiadów 
czwartkowych... 6 maja upły-
nie po śląsku. Będzie śląska 
majówka, godanie, biesiado-
wanie i muzyka. 

Tydzień później desant na 
zamek zapowiedzieli koman-
dosi. Pokażą co potrafią spa-
dochroniarze, będzie można 
zobaczyć militaria i podziwiać 
popis umiejętności karate. W 
niedzielę 20 maja frajdę będą 
mieć miłośnicy czterech kółek. 
Zwłaszcza tych legendarnych 
modeli. Przed zamek zajadą 
pojazdy z duszą. Majówki 
zakończy koncert promenado-
wy. Wystąpi Orkiestra KWK 

„Borynia”. Wszystkie majowe 
imprezy rozpoczną się o godz. 
15.00. To, co podane powyżej, 
jest przygrywką do dalszej 
części sezonu. W czerwcu 
Chudów zamieni się w Krainę 
Starej Baśni. Będzie można 
poznać co to znaczy „Cygań-
ska Dusza”. Między murami 
rozbrzmi hiphop, a ostatni 
weekend to atrakcyjny Festi-
wal Błota.

W lipcu najpierw zjawią się 
powabne mażoretki, potem 
Husyci, gorącokrwiści Hiszpa-
nie i — strach się bać — czar-
noksiężnik.

W sierpniu za sprawą 
muszkieterów okaże się, czy 
„przyjaciele naszych przyjaciół 
są naszymi przyjaciółmi”. Bo 
że „przyjaciele naszych przyja-
ciółek nigdy nie będą naszymi 
przyjaciółmi” to mamy pewne 
jak w banku. Będzie okazja 
wrócić do czasów rzymskich, a 
nawet w bardzo odległy okres 
karbonu, czyli powstawania 
„czarnego złota”. I tradycyjnie 
w połowie sierpnia odbędzie 
się znany całemu światu Jar-
mark Średniowieczny.

We wrześniu najpierw kró-
lować będzie chmiel, potem... 
kartofle. Na koniec zjadą się 
samuraje. Będzie ostro...

— Pełny harmonogram 
imprez przy zamku w Chudo-
wie znaleźć można na stronie 
internetowej fundacji: www.
zamekchudow.pl — mówi 
Massalska. — Serdecznie za-
praszam do udziału.

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

mUZeUm cZynne  
w każdy weekend w godz. 11–18.  

Bilety:  
normalny — 3 zł, ulgowy — 2 zł.

Na przyzamkowych imprezach wszyscy świetnie się bawią...

nauczyciele 
zrzeszeni w Związku 
nauczycielstwa 
polskiego mają nową  
siedzibę. Znaleźli ją 
w chudowskiej szkole 
podstawowej.
Poszukującym swojego miej-
sca na związkową działalność 
nauczycielom gościny udzieliła 
Szkoła Podstawowa w Chu-
dowie pod dyrekcją stefanii 

michalsKieJ. Do dyspozycji 
pedagogów przekazano jedno 
z pomieszczeń, które wcześniej 
służyło za magazyn. 

Adaptacja na biuro przebie-
gła sprawnie. Otwarcie nowej 
siedziby nastąpiło 27 marca.  
Inauguracyjna uroczystość 

zgromadziła nauczycieli, 
przedstawicieli samorządu i 
zaproszonych gości. Zarząd 
Okręgowy ZNP reprezento-
wała Joanna niKołaJec, rejon 
gliwicki ZNP — małgorZata 

PoPińsKa, natomiast sekcję 
emerytów i rencistów — anna 

słowińsKa. W imieniu władz 
gminy Gierałtowice związ-
kowcom gratulował wójt Jo-

achim Bargiel i grażyna malec 

— przewodnicząca Komisji 
Kultury, Oświaty i Zdrowia 
Rady Gminy. Nową siedzibę 
poświęcił ks. JanUsZ KwaPi-

sZewsKi, dziekan dekanatu 
Knurów, a zarazem proboszcz 
parafii w Chudowie. Goście 
nie zjawili się na uroczystość 
z pustymi rękoma. Oprócz 
gratulacji i życzeń związkowi 

pedagodzy otrzymali prezenty, 
które wykorzystają do deko-
racji wnętrza siedziby. —To 
potrzebne lokum. Będzie w 
równej mierze służyć nauczy-
cielom zrzeszonym w związku, 
jak i wszystkim osobom, które 
będą mieć z nami kontakt 
— zapewniła zebranych Bar-

Bara KUźniaK, prezes oddziału 
ZNP. Podczas uroczystości ofi-
cjalnie przyjęto w szeregi ZNP 
kolejne dwie osoby. Nowymi 
związkowcami zostali Beata 

łaKomsKa–BogacZ ze Szkoły 
Podstawowej w Paniówkach 
i mateUsZ JUsZcZaK ze Szkoły 
Podstawowej w Gierałtowi-
cach. W nowej siedzibie związ-
kowcy dyżurują we wtorki i 
piątki. Kontakt telefoniczny 
pod nr. 032 30 11 530 wew. 27. 

/bw/; Foto: Bogusław Wilk

Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesku w Gierałtowicach;  
Konsultantki: anna Gałązka, agnieszka nowak; ul. Karola miarki 1,  
44-178 Przyszowice; tel. (32) 30 11 349;  
www.eurodesk.pl; agalazka@gieraltowice.pl; anowak@gieraltowice.pl
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Gierałtowice
pięknym występem chœur de chambre de l’ile-de-france 
okrasił tegoroczne, XV spotkania z pieśnią sakralną im. 
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. 
Ile–de–France (z francuskiego: Wyspa Francji) to największa aglomeracja we 
Francji. Tworzy ją siedem departamentów. Sercem jest stolica kraju — Paryż. 
Jak śpiewają Francuzi z „Wyspy” można się było przekonać w niedzielę, 15 
kwietnia, w gierałtowickiej świątyni podczas XV Spotkań z Pieśnią Sakralną, 
poświęconych pamięci ks. grZegorZa gerwaZego gorcZycKiego. Gościem spe-
cjalnym koncertu był Chœur de Chambre de l’Ile–de–France (dosłownie tłuma-
cząc: Chór Kameralny z Wyspy Francji) — zespół, który do Gierałtowic zawitał 
przy okazji sześciodniowego tournée po Polsce. Francuzi, którymi dyryguje 
Jean–sÉBastien veysseyre, dali godzinny popis godnych podziwu umiejętności. 
Urzekli słuchaczy nie tylko pięknym wykonaniem pieśni w po łacinie i w swoim 
ojczystym języku, ale utworami zaśpiewanymi... po polsku. 

— Polski język nie jest łatwy. Na pewno znacznie trudniejszy od niemieckiego, 
czy hiszpańskiego, o angielskim nie wspominając — przyznała aleXandra fontas. 
Dla chórzystki z Vincennes pod Paryżem, zawodowo nauczycielki muzyki, kło-
potliwe było zwłaszcza „szeleszczące” brzmienie wielu polskich słów.

Gierałtowicka publiczność doceniła starania i kunszt  Chœur de Chambre de 
l’Ile–de–France. Zgotowała chórowi owację na stojąco. 

Gromkie brawa zebrali nie tylko goście z Francji. Tradycyjnie bardzo dobrze 
zaprezentowali się wszyscy uczestnicy koncertu. Po raz kolejny można się było 
przekonać, że nasza gmina jest najbardziej rozśpiewaną w Polsce. Przed słucha-
czami wystąpiły wszystkie nasze chóry: Bel Canto z Chudowa pod dyrekcją Bar-

Bary JałowiecKieJ, Cecylia z Paniówek dyrygowana przez androniKę Krawiec, 
przyszowicki Słowik pod dyrekcją henryKa mandrysZa i gierałtowicki Skowro-
nek dyrygowany przez JerZego PogocKiego, przy akompaniamencie mirosława 

marcola. Skoworonek wykonał m.in. modlitwę „Santo Subito” o świętość Papie-
ża-Polaka Jana Pawła ii, której kompozytorem jest Jan radomir. 

Występy zespołów docenił wójt gminy Joachim Bargiel, dziękując wszystkim 
chórzystom za cenne, duchowe przeżycia. Razem z prezesem chóru Skowro-
nek tadeUsZem cZechem wręczył gościom pamiątkowe patery. Po koncercie, w 
Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z udziałem chórzystów z Polski i Francji. 
Goście mieli okazję posmakować prawdziwego śląskiego kołocza. — Naprawdę 
pyszny — chwaliła wypieki Alexandra Fontas. „Spotkania...” zostały zorgani-
zowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Chór Skowronek i 
Parafi ę pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Koncert 
prowadziła gaBriela więcKo.                                                Tekst & Foto: Bogusław Wilk

chœur de chambre de l’Ile—de—france powstał w 1983 r. Stworzył go Bruno rossignol (nazwisko zobowiązuje 
— „rossignol” to po polsku „słowik” — dop. red.), do dzisiaj występujący w zespole. Do 1994 r. był to chór 
żeński. W liczącej niespełna ćwierć wieku historii zespół zdobył znaczące nagrody. Do najważniejszych należą 
zwycięstwa w międzynarodowych konkursach na malcie (1989) i w Weronie (1993). Wielokrotnie koncertował 
poza granicami francji. Od dwóch lat chórem dyryguje jean—Sébastien Veysseyre.

Bel Canto 
— Chudów

Cheur 
de Chambre 
de l’Ile-
de-France

Skowronek 
— Gierałto-
wice

Słowik 
– Przyszowice

Cecylia 
— Paniówki

— To był wspaniały 
koncert — orzekli zgod-

nie (od prawej) wójt 
Joachim Bargiel, dyry-

gent Jean-Sébastien 
Veysseyre 

i dyrektor GOK Przemy-
sław Dejneka
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Gierałtowice
21 norwegów spędziło trzy dni w Gierałtowicach 
promując kulturę i muzykę skandynawską. 
dzięki gościnności i uprzejmości gierałtowian 
goście z zagranicy poznali w zamian kulturę 
Górnego śląska i najpiękniejsze zakątki gminy.

Wszystko zaczęło się od mirosławy sander, właścicielki gli-
wickiego Studium Muzycznego „Gama”, które kształci nowe 
pokolenia muzyków, również z Gierałtowic. Pani Sander, za 
pośrednictwem rodziny, udało się rok temu nawiązać kontakt z 
norweskimi muzykami i ZdZisławem lechem — Polakiem, który 
40 lat temu wyjechał na stałe do Norwegii, gdzie teraz piastuje 
funkcję rektora w jednej ze szkół muzycznych w Midsund. 
— Zaproponowałam panu Lechowi naszą muzyczną wizytę w 
Norwegii, na co się chętnie zgodził — opowiada Mirosława San-
der. — Dzięki wsparciu władz Gierałtowic udaliśmy się tam na 
parę dni jesienią 2006 roku. Daliśmy siedem koncertów, które 
bardzo spodobały się Norwegom. Wśród reprezentantów na-
szego Studium byli też uczniowie z gminy Gierałtowice: Kamil 

KarolcZUK, adam mryKa i Piotr BrZeZina. Po udanym tournee w 
Norwegii zaprosiliśmy ich do Polski.

Skandynawowie wylądowali na górnośląskiej ziemi pod 
koniec miesiąca. 24 kwietnia byli serdecznie witani w urzędzie 

dobry początek 
współpracy

ZDZISŁAW 
LECH, 
z urodzenia ło-
dzianin, choć z 
wykształcenia 
jest skrzypkiem, 

tak naprawdę potrafi  grać na 
wielu instrumentach. W norwegii 
piastuje funkcję rektora jednej 
ze szkół muzycznych i słynie na 
cały świat, jako dobry organiza-
tor międzynarodowego festiwalu 
jazzowego w molde. 

gminy Gierałtowice przez wójta Joachima Bargiela, skąd udali 
się na zwiedzanie najpiękniejszych zakątków naszego regionu. 
Zaczęli od Chudowa, a potem udali się do Aqua Parku  i Sztolni 
Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Kolejna na ich trasie 
zwiedzania była Pszczyna. — Polska jest ładna. Ludzie są tu 
mili — zwierza się ingrid reiten i dodaje, że tu jest cieplej niż u 
nich, serwowane im w szkole w Gierałtowicach, Przyszowicach 
i Paniówkach polskie potrawy są naprawdę przepyszne.

Goście z Norwegii czerpiąc z gościnności Polaków nie za-
pomnieli o swojej misji. — Przyjechaliśmy zademonstrować 
wam kulturę i muzykę skandynawską — mówił do Polaków 
dyrygent Norwegów Zdzisław Lech, który świetnie prowadził 
w przyszowickiej i gierałtowickiej szkole koncerty, przeplatając 
wykonywane utwory historiami i anegdotami o ich znaczeniu 
oraz ich twórcach. — Ten zespół skompletowaliśmy specjalnie na 
przyjazd do Polski. Jego członkowie są w tym kraju pierwszy raz, 
a ja pierwszy raz na Górnym Śląsku. Urzekliście nas — zwierza 
się muzyk.

— To początek dobrej współpracy — uważa wójt Bargiel, 
który oklaskiwał Skandynawów wykonujących na skrzypcach, 
gitarach, pianinie, keyboardzie i instrumentach perkusyjnych 
swoje ludowe utwory oraz te skomponowane przez Mozarta, 
Beatlesów i Stinga. — Mam nadzieję, że nasze kontakty będą się 
zacieśniać i z czasem przerodzą się w prawdziwą przyjaźń oraz 
współpracę gospodarczą — wyraża nadzieję wójt. 

Norwegowie pożegnali się z Gierałtowicami koncertowo w 
czwartkowy wieczór. Ponad godzinę czarowali muzyką miesz-
kańców gminy, którzy pokazali im słynną polską gościnność. 
W piątek zaprezentowali się sośnicowiczanom i mikołowianom, 
by jeszcze w sobotę zwiedzić piękny Kraków, zanim w niedzielę 
wylecieli do swojej ojczyzny.

Michał Kędzierski

Gratulacje i podziękowania od władz gminy Licznie zebrana publiczność 
doceniła występy Skandynawów

Mirosława Sander 
chwali sobie współpracę 

z Gierałtowicami i Norwegami

Muzyków z zagranicy 
poprzedzali na koncertach 
wychowankowie 
Studium Muzycznego Gama

Muzycy z Norwegii pokazali się z jak najlepszej strony

Na spotkaniu w ratuszu goście zapoznali się z Gierałtowicami
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prZysZowice

spotkania z pieśnią
—Niech te pieśni przejmą nas do głębi, wzbudzą żal i podniosą na duchu — apelował do zebranych w przyszowickiej świątyni 
wiernych ks. biskup stefan cichy. duszpasterz przybył do przyszowic, by wziąć udział w V spotkaniach z pieśnią pasyjną.

 Koncert odbył się 11 marca w kościele pod wezwa-
niem św. Jana Nepomucena. Wystąpiły: Chór Męski 
Parafii św. Józefa w Zabrzu pod dyrekcją Kornelii dy-

lUs, chór czeski z Koprivnicy pod dyrekcją evy PaJ-

dloweJ i Pavla altrichtera i chór–gospodarz – Sło-
wik – dyrygowany przez henryKa mandrysZa. Temu 
ostatniemu towarzyszył kwintet dęty działający przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach.

Wśród słuchaczy, którzy szczelnie wypełnili ko-
ściół, byli księża – proboszcz antoni wyciśliK oraz 
były proboszcz – ks. lUdwiK PaźdZiernioK. Chóralny 
śpiew oklaskiwał też wójt gminy Gierałtowice Jo-

achim Bargiel. 
— Niech te pieśni przejmą nas do głębi, wzbudzą 

żal i podniosą na duchu — zwrócił się do zebranych 
honorowy patron „Spotkań...” ks. biskup stefan 

cichy. Wywodzący się z Przyszowic biskup Cichy 
przewodzi obecnie diecezji legnickiej. Do swojej ro-
dzinnej miejscowości przyjechał specjalnie na oka-

zję corocznego koncertu. — Ks. biskup Cichy sprawił 
nam ogromną radość swoim przybyciem — nie krył 
satysfakcji prezes „Słowika” herBert lomania. — Jest 
z nami „od zawsze”, nieustannie nas wspiera i kiedy-
kolwiek tylko może odwiedza swoje rodzinne strony, 
ciesząc nas i wszystkich — nie tylko tych śpiewających 
w chórach — mieszkańców naszej gminy. Chórzyści 
„Słowika” mieli jeszcze jeden powód do satysfakcji. 
Był nim przyjazd czeskiego chóru z Koprivnicy. 
— To kolejny zespół, po chórze w Uherskim Brodzie, 
z którym nawiązaliśmy współpracę. Jestem przekona-
ny, że nasi czescy przyjaciele wywieźli z Przyszowic 
naprawdę miłe wspomnienia — podkreślił prezes 
Lomania.

Wszyscy uczestnicy koncertu pozostawili bardzo 
dobre wrażenie na publiczności, która szczelnie 
wypełniła mury świątyni. Świadczyły o tym brawa, 
które nagrodziły znakomicie prezentujących się mu-
zycznie chórzystów. Szczególnie głośne po ostatnim, 

wspólnym występie wszystkich uczestniczących w 
„Spotkaniach...” chórów.

Satysfakcję z udanej imprezy mieli organizatorzy 
— chór „Słowik”, ks. proboszcz antoni wyciśliK  

i Urząd Gminy Gierałtowice.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

prZysZowice. koncert w świątyni

słowa z „tryptyku 
rzymskiego” — „a przecież 
nie cały umieram. to, co we 
mnie niezniszczalne trwa...” 
— były mottem uroczystości 
poświęconych pamięci 
papieża — polaka.

W niedzielę 1 kwietnia, w przeddzień 
drugiej rocznicy śmierci papieża Jana 

Pawła ii, w kościele w Przyszowicach 
odbył się uroczysty koncert upamięt-
niający naszego wielkiego Polaka. 
Została zainicjowana i doszła do skut-
ku za sprawą społeczności szkolnej 
Gimnazjum w Przyszowicach, parafii 
i Prywatnego Studium Muzycznego 
„Gama”. 

Wystąpili uczniowie szkół muzycz-
nych z Zabrza, Gliwic oraz Prywatnego 
Studium Muzycznego „Gama” — to-

masZ marcol, anna BonieK, KatarZyna 

BonieK, maria BZówKa, natalia moś, 
tomasZ gołąB, JaKUB grZegorcZyK, 
Piotr BrZeZina, marta Kieś, adam mry-

Ka, Kamil KarolcZUK, macieJ górKa, 
Jarosław haJdUK i KrZysZtof haJdUK. 
Młodzi muzycy zaprezentowali wybra-
ne przez siebie utwory. Prowadzeniem 
imprezy zajęły się dorota KrZystecZ-

Ko, aleKsandra BorowiaK, PatrycJa 

nowaK i angeliKa maJchrowsKa.
Motywem przewodnim koncertu 

były słowa zaczerpnięte z „Tryptyku 
Rzymskiego”: „A przecież nie cały 
umieram. To, co we mnie niezniszczal-
ne trwa...”. Uroczystość stała się okazją 
do wzmożonej refleksji nad sobą i nad 
swoim życiem.

Obchody rocznicy śmierci Jana 
Pawła II w przyszowickim kościele 
przybliżyły wszystkim zgromadzonym 
wiernym to wyjątkowe dzieło, które 
wyszło spod Jego pióra, a z czasem sta-
ło się niezwykłym testamentem.

Publiczność doceniła talent i umie-
jętności występujących gromkimi bra-
wami. Wśród podziwiających umie-
jętności i wrażliwość był ks. proboszcz 
antoni wyciśliK.

Za szczególnie duży wkład organi-
zacyjny podziękowania od wdzięcz-
nych gimnazjalistów otrzymali maria 

mąKa i ks. Piotr goJny.
/gp/

Foto: Archiwum PSM „Gama”  
i Gimnazjum Przyszowice

paniówki pamiętają
Pamięć Papieża-Polaka, a zarazem swojego 
patrona, uczcili także uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. jana Pawła II w Paniówkach. 
W poniedziałek, 2 kwietnia, drugą rocznicę 
śmierci Ojca Świętego w szkole odbył się 
uroczysty apel. Wystawiono obraz z wize-
runkiem jana Pawła II, zapalono znicze. 
Przypomniano jego sylwetkę i najbardziej 
ważne momenty w życiu Karola Wojtyły nie 
tylko z okresu jego pontyfikatu, ale i z lat 
wcześniejszych.
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Gliwice

wyróżnienie 
dla Pauliny
paulina kowalska z Gierałtowic 
zdobyła wyróżnienie podczas 
konkursu „wygraj wyjazd do 
Brukseli”.
W konkursie uczestniczyli gimnazja-
liści z powiatu gliwickiego. Ich zada-
niem było rozważenie „Czy można być 
obywatelem zjednoczonej Europy i 
patriotą?”. 

Organizatorzy — Starostwo Powia-
towe i stowarzyszenie Fronda — otrzy-
mali 23 zgłoszenia. W ocenie jurorów 
najlepszą argumentacją wykazał się 
grZegorZ sKowroneK z Wielowsi. W 
nagrodę pojechał do Brukseli — fun-
datorem wyjazdu była małgorZata 

handZliK, poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego.

Drugie miejsce przyznano monice 

KocUr z Toszka — otrzymała nagrodę 
od starosty gliwickiego adama sZcZyP-

Ki. Trzecią lokatę zajął PrZemysław 

gUmienny z Knurowa — nagrodził go 
przewodniczący Rady Powiatu tadeUsZ 

mamoK.
Jury przyznało też dwa wyróżnie-

nia. Otrzymały je PaUlina KowalsKa 
z Gierałtowic i emilia rUmińsKa z 
Rudzińca. Gimnazjalistki otrzymały 
nagrody ufundowane przez posłów na 
Sejm RP Krystynę sZUmilas i tomasZa 

głogowsKiego.
Finał konkursu odbył się 9 marca 

w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach. Oprócz laureatów i po-
zostałych uczestników udział wzięli 
przedstawiciele samorządów i placó-
wek oświatowych. 

/bw/;; Foto: Bogusław Wilk

konkUrs

czytający 
żyją dłużej
 monika skrobol ze 
szkoły podstawowej w 
przyszowicach wygrała 
iV międzyszkolny konkurs 
czytelniczy pod hasłem „kto 
czyta — żyje wielokrotnie”.
Konkurs odbył się 1 marca w Szkole 
Podstawowej w Gierałtowicach. Rywa-

Gierałtowice  
asy Z młodsZej klasy

na tropach  
leśnej przygody
trzecioklasistki z gierałtowickiej 
podstawówki wygrały Viii Gminny konkurs 
„asy z młodszej klasy”

W „Leśnej przygodzie” udział wzięli uczniowie z Chudowa, 
Paniówek, Przyszowic i Gierałtowic. Tym razem dzieci 
wybrały się na poszukiwanie wiosny. To było pracowite 
zajęcie. Malcy rozpoznawali gatunki drzew i głosy zwie-
rząt, zbierali grzyby i owoce lasu. Musieli też posprzątać 
po piknikowych brudasach, a nawet zagrać w... „Bajce o 
Czerwonym Kapturku”. Dziecięce zmagania oceniało jury 
pod przewodnictwem metodyk haliny olBińsKieJ. Wśród 
oklaskujących były: kierownik referatu edukacji i zdrowia 
BarBara mansfeld, dyrektor szkoły UrsZUla sZymiK-smol-

niK i przedszkola weroniKa KacZmarcZyK. 
Najlepiej w leśnych odstępach poradziły sobie reprezen-
tantki Gierałtowic. Asami nad asy okazały się marysia 

więcKo, ania żUK i magdalena dUcheńsKa. Obserwatorzy 
zmagań podkreślali jednak znakomite przygotowanie 
wszystkich reprezentacji. W wynikach decydowały wręcz 
niuanse. Potwierdziły to niewielkie różnice punktowe w 
klasyfikacji zespołowej.

Konkurs przygotowały i prowadziły anna winiarsKa-Ka-

letKa, elżBieta michaliK, grażyna więcKo, elżBieta micha-

liK, BarBara sZteJnBis i Beata KUlasa.
Bogusław Wilk; Foto: Archiwum SP Gierałtowice

chUdów

świetlica w pełnej krasie
jeszcze niedawno wiało przez nieszczelne 
okna i straszyły brudne ściany. dziś jest 
czysto, schludnie i cieplej. po gruntownym 
remoncie świetlica środowiskowa w chudowie 
robi ogromne wrażenie...
Wymienione zostały okna i odmalowana elewacja. W planie 
jest montaż nowych sanitariatów i zakup mebli. 

Najbardziej zadowolona wydaje się być teresa KocUr, na 
co dzień dbająca o porządek w świetlicy.  — Mycie tych okien 
to teraz sama przyjemność. Nie muszę też walczyć z zacina-
jącymi się zamkami i wykoślawionymi ramami —  śmieje się 
pani Teresa.— Już ferie zimowe odbywały się tu w o wiele sym-
patyczniejszym otoczeniu — mówią wychowawcy świetlicy. 
— Dzięki zakupowi nowych książek i multimediów zwiększył 
się też nasz potencjał naukowy. Nic jednak nie dzieje się samo. 
Zaczęło się, gdy parafia Chudów zgłosiła się do konkursu „ 
Nasza Świetlica II” ogłoszonego na łamach Witryny Wiejskiej 
przez Fundację Wspomagania Wsi.  — Kiedy dowiedzieliśmy 
się, że złożono aż 800 projektów całej Polski, to nie do końca 
byliśmy przekonani, że będzie sukces —wspominają autorzy 
projektu. Jak się okazało, rzeczywistość przerosła oczekiwa-
nia. Nie dość, że zostali laureatami, to jeszcze dostali dotację 
w wysokości 20 tys. zł. Wydatkowali je niezwykle przemy-
ślanie. Dzisiaj zbierają efekty. W świetlicy kwitnie życie kul-
turalne. Do tej pory w ramach projektu „Nasza Świetlica II” 
można już było obejrzeć ekspozycję banknotów oraz wystawę 
pt. „Jasnogórska Golgota”, przedstawiającą reprodukcję drogi 
krzyżowej autorstwa JerZego dUdy gracZa znajdującej się 
na Jasnej Górze. Nie zabrakło też imprez rozrywkowych dla 
dzieci i młodzieży. W grudniu odwiedził dzieci Św. Mikołaj, 
w lutym świetliki bawiły się na dyskotece walentynkowej. 
Przez całe ferie odbywały się zajęcia artystyczne, ruchowe, 
quizy i konkursy dla dzieci i młodzieży. To dopiero półmetek 
działań związanych z projektem. Dzieciaki czeka jeszcze wie-
le atrakcji kulturalnych, sportowych oraz ciekawych warszta-
tów artystycznych. W przygotowaniu jest „edukacyjny kącik 
malucha” dla dzieci najmłodszych (0–5 lat), mających swoje 
spotkania wraz ze swoimi rodzicami w każdy piątek.  
W działania związane z realizacją tego przedsięwzięcia zaan-
gażowały się też organizacje lokalne – m.in. Grupa Odnowy 
Wsi i Koło Gospodyń Wiejskich. Efekty wysiłków podjętych 
przez chudowskie świetliki będzie można w pełni ocenić za 
kilka miesięcy. Zwieńczeniem będzie zaś letni festyn zorgani-
zowany przez świetlicę wraz z innymi organizacjami wspiera-
jącymi.                               /sw-ch/

Paulina Kowalska jest uczennicą 
Gimnazjum w Gierałtowicach

lizowali uczniowie klas drugich i trze-
cich. Kilkulatkowie mieli za zadanie 
wykazać się umiejętnością płynnego 
czytania oraz pomysłowością i estetyką 
wykonania rekwizytu do przygoto-
wanego przez siebie fragmentu ulu-
bionej książki. W tej niełatwej dla tak 
młodych uczniów dziedzinie najlepiej 

poradziła sobie moniKa sKroBol — re-
prezentantka Szkoły Podstawowej w 
Przyszowicach. Drugie miejsce zajęła 
iwona sZymUra ze Szkoły Podstawowej 
w Paniówkach, a trzecie dorian sadow-

cZyK ze Szkoły Podstawowej w Chudo-
wie. Konkurs przygotowały nauczyciel-
ki UrsZUla ficeK i ZdZisława PoPiel.

/bw/; Foto: Archiwum SP Gierałtowice (www.spgieraltowice.strony.gni.pl)



1�

Gierałtowice
sUkces młodych filatelistów

świętokrzyskie  
w znaczkach
julia więcko i dominika słaboń z koła 
filatelistów  w Gierałtowicach wygrały 
45. miejsko-Gminny finał młodzieżowego 
konkursu filatelistycznego „turystyka w 
świętokrzyskim”. ich starszy kolega, adam 
michalik, zajął znakomite ii miejsce.

chUdów

Pan na chudowie
nakładem fundacji Zamek chudów ukazała się książka pt. 
„jan Gierałtowski. pan na chudowie”. to ciekawa biografia 
fabularno-naukowa, która z pewnością znajdzie wielu 
czytelników.

prZysZowice
sUkcesy GimnaZjalistek

mistrzynie w nauce
kolejnych laureatów i finalistów wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych dochowało się  
w tym roku szkolnym Gimnazjum nr 3  
w przyszowicach.

prZysZowice. nietypowe „waGary”

Powitali wiosnę w... sztolni
drugoklasiści przyszowickiego gimnazjum przywitali wiosnę... w kopalni. 

Finał zmagań na szczeblu 
miejsko–gminnym odbył się w 
sobotę, 14 kwietnia, w Szkole 
Podstawowej nr 14 w Zabrzu. 
Młodzi hobbyści z Koła Fi-
latelistycznego z Gierałtowic 
potwierdzili — po raz kolejny 
— swoje niepoślednie umie-
jętności i talent. Zdobyli dwa 
mistrzostwa i jedno wicemi-
strzostwo.

A nie mieli łatwo. „Dlacze-
go wycofano z obiegu pierwszy 
polski znaczek?” albo „Za pa-
nowania jakiego władcy wpro-
wadzono w Polsce pierwszą 
w świecie taryfę pocztową?” 
— dopytywali jurorzy. Trzeba 
też było wykazać się wiedzą o 
Świętokrzyskiem, a na koniec 
konstruować karty wystawo-
we.

Zwycięskie z zawodów wró-
ciły JUlia więcKo — tryum-
fatorka wśród uczniów szkół 
podstawowych — oraz domini-

Ka słaBoń, najlepsza spośród 
gimnazjalistów. Bardzo nie-
wiele do wygranej zabrakło 
startującemu w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych adamowi 

michaliKowi — zdobywcy II 
miejsca.

 — Jestem ogromnie zado-
wolona, by nie rzec, że wręcz 
szczęśliwa — nie kryje radości 
aleKsandra słaBoń, wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej 

w Gierałtowicach. Jej radość 
jest podwójna: jako opiekunki 
Koła, a zarazem jako mamy 
Dominiki. — Ten sukces jest 
nagrodą za wielokrotnie po-
święcone popołudnia, za stara-
nia i trud młodych filatelistów.

Wyczyn hobbystów okla-
skiwali ich wierni kibice 
— dyrektor gierałtowickiej 
Szkoły Podstawowej Ur-

sZyla sZymiK-smolniK oraz 
wójt gminy Joachim Bargiel 
wraz z małżonką Weroniką. 
— To nasi naprawdę oddani 
sympatycy, dzieci mówią, że 
przynoszą im szczęście. Trzeba 
przyznać, że coś w tym jest, bo 
z żadnych zawodów nie wraca-
ją z pustymi rękoma — śmieje 
się pani Aleksandra.

Laueatom zabrskiego finału 
nagrody wręczyli: Jan dUer 

— prezes Polskiego Związku 
Filatelistów w Zabrzu, a zara-
zem członek zarządu Okręgu 
Śląsko–Dąbrowskiego PZF, 
wójt gminy Gierałtowice Jo-
achim Bargiel oraz dyrektor 
SP 14 elżBieta woJciechow-

sKa.
Mistrzowie z zabrskich 

zawodów zakwalifikowali się 
do finału ogólnopolskiego 
konkursu. Zawody odbędą się 
w dniach 7–10 czerwca 2007 r. 
w Kielcach.

Bogusław Wilk
Foto: Archiwum SP-14 Zabrze

Znakomicie zaprezentowa-
ły się uczennice klasy III a 
— marta Kieś, aleKsandra Paw-

licZeK i Karolina PawlicZeK 
— które zasłużyły na miano 
laureatek w konkursie biolo-
gicznym. Ogromne powody do 
radości mają też małgorZata 

maKselon z II b i małgorZata 

troJanowicZ z III b. Obydwie 
Małgosie zostały finalistka-
mi konkursu biologicznego.  
Dyrekcję i nauczycieli szkoły 

cieszy wszechstronność gim-
nazjalistek. Potwierdziła to 
Karolina Pawliczek, która 
została laureatką konkursu 
chemicznego. Nie dość na 
tym. Warto bowiem podkre-
ślić, że Aleksandra i Karolina 
Pawliczek to podwójne laure-
atki: Ola dwukrotnie z biologii 
(w roku szkolnym 2005/2006 
i 2006/2007), zaś Karolina 
z biologii i chemii (w roku 
szkolnym 2006/2007).

Dziewczyny przygotowy-
wały się do konkursów pod 
okiem nauczycieli — eryKi 

dymarZ (biologia) oraz aliny 

raJca (chemia).
Warto się uczyć, bo olimpij-

skie osiągnięcie ma też inne, 
wymierne znaczenie. Laureaci 
i finaliści otrzymają bowiem 
celujące oceny roczne z przed-
miotów, w których zdobyli 
sukcesy. Będą też zwolnieni z 
egzaminów gimnazjalnych w 
odpowiedniej części. To zwol-
nienie jest równoznaczne z 
przyznaniem najwyższego wy-
niku — 50 pkt. Ponadto laure-
aci olimpiad przedmiotowych 
są przyjmowani do wybranej 
szkoły ponadgimnazjalnej nie-
zależnie od kryteriów zawar-
tych w statucie danej szkoły.

/bw/

Choć aura na 21 marca nie 
dopisała, uczniowie wraz z 
wychowawcami — grażyną 

malec i Janiną widUch — spę-
dzili ten dzień ciekawie. Celem 
wycieczki była Kopalnia Wę-
gla Kamiennego w Knurowie. 
Tradycyjnie (bo już po raz 
trzeci) uczestniczyli w zaję-
ciach prowadzonych w ramach 
preorientacji zawodowej przez 
ZBigniewa Kosmalę.

Uczniowie zostali oprowa-
dzeni po sztolni ćwiczebnej, 
gdzie zobaczyli maszyny, któ-

„...Jan zaatakował pierwszy. 
Wyciągnął stortę i ruszył, by 
rozprawić się z krępym bru-
netem w zbroi. Lancknecht 
trzymał w lewej ręce hełm 
burgundzki i właśnie przymie-
rzał się, by go nałożyć, kiedy 
strzała wypuszczona z łuku 
przez pachołka Gierałtow-
skiego trafiła go prosto w lewe 
oko. Stał jeszcze przez ułamek 
sekundy, jakby zdziwiony 
tak szybkim i definitywnym 

rozpatrzeniem sprawy swego 
życia, po czym runął na bok, 
drgając w spazmach śmierci...” 
— to wyjątek z fabularnej czę-
ści książki. Czyta się, napraw-
dę czyta się... 

Podobnie łatwo chłonie 
się wiedzę zawartą w drugiej, 
biograficznej części. Autorzy 
— JerZy horwat i Jarosław 

sZymańsKi — przybliżają czy-
telnikowi dzieje chudowskiego 
zamku i jego właścicieli. Hi-

storię przyprawiają wieloma 
ciekawostkami. Są i zdjęcia, 
które współgrają ze słowem 
pisanym. 

Wydawnictwo znaleźć 
można w księgarniach bądź 
zamówić — pocztą, telefonicz-
nie albo przez internet — w 
siedzibie fundacji. Kontakt: ul. 
Boczna 6, Chudów, tel. 032 330 
13 00, e–mail: zamekchudow@
poczta.onet.pl.

Bogusław Wilk

rymi pracuje się na dole oraz 
zapoznali się z zasadami BHP. 
Dowiedzieli się również, jakie 
warunki panują pod ziemią 
oraz jakie niebezpieczeństwa 
mogą spotkać górników. 
— Serdecznie dziękujemy pra-

cownikom Działu Tąpań KWK 
Knurów”, którzy nadzorują 
prace sztolni górniczej, gdzie 
były prowadzone zajęcia, za 
miłe przyjęcie — dodają gim-
nazjaliści.

/b/; Foto: Archiwum 
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pierra menta 2007
jacek czech, opiekun sekcji gierałtowickiej 
„w skale” wziął udział w największych 
i najtrudniejszych zawodach skialpinistycznych 
na świecie. w stawce ponad 350 zawodników 
zajął bardzo dobre — w stosunku do skali 
trudności — 48 miejsce.
Po raz 22 we francuskich Alpach w rejonie Areches–Beaofort 
odbyły się zawody, które wymagają żelaznego ciała i stalowych 
nerwów. W dniach 15–18 marca ponad 350 zawodników z 
całego świata rywalizowało na trasie o łącznym przewyższeniu 
9700 metrów deniwelacji. 

Do rywalizacji z najlepszymi czwarty raz z rzędu dołączył 
JaceK cZech — jedyny reprezentant Polski w tej edycji Jacek 
Czech. Skialpinista, na co dzień opiekun sekcji „W Skale”, a 
zarazem zawodnik KS Kandahar i KW Katowice wystąpił z 
bardzo dobrym reprezentantem z Czech z Zaolzia — romanem 

graJcarem. W planach tej pary było uplasowanie się w pierw-
szej 50., co w obecnej tak licznej formule zawodów jeszcze żad-
nemu z Polaków się nie udało.

Pierwszego dnia do pokonania był najtrudniejszy, liczący 
2900 metrów deniwelacji, etap oferujący aż sześć podejść (w 
tym dwa na rakach). Zacięta rywalizacja pomiędzy Francu-

zami: florentem Perrier i gregorem gachem oraz Włochami: 
gUido giacomelli i hansJorgiem lUnger dała tysiącom kibiców 
niesamowite emocje. Do III etapu zespoły te zmieniały się ko-
lejno na prowadzeniu. Różnice były sekundowe, choć dystanse 
wręcz porażały skalą trudności (drugi i trzeci dzień — każdy 
po 2600 metrów deniwelacji). Dopiero IV etap (1600 m deni-
welacji) okazał się przełomowy. Włosi ostatecznie osłabli, a 
gospodarze zasłużenie wygrali całe zawody w czasie 9:46:03 
wyprzedzając drugą parę o 6:57.

Nasza śląska para walczyła dzielnie, pokonując kolejne metry 
stromych podejść na nartach, w rakach i uprzężach, oraz rywa-
lizując na trudnych, bardzo eksponowanych zjazdach. Pierw-
szego dnia dało to rewelacyjne 45 miejsce. 

— Mimo wielu trudnych chwil, z Bożą pomocą, każdego dnia 

pierra menta 2007

Trasa I etapu

JACEK CZECH
 jest świetnym skialpinistą 

i znakomitym organizatorem 
wielu imprez wspinaczkowych

Pierra mente tivoly — trud, pot, wysiłek i... prestiż... najbardziej prestiżowe 
zawody skialpinistyczne na świecie, Pierra menta Tivoly, odbywają się w okolicach albertville we francji od 
20 lat. Są niezwykle ciężkie. Suma podejść sięga 10 kilometrów, cała trasa mierzy do 100 km. I wcale nie 
przypomina nartostrady... Z tego powodu do obowiązkowego wyposażenia należą m.in.: detektor lawinowy, 
sonda, kask, gwizdek i apteczka. codziennie sprawdzane są plecaki, a brak któregokolwiek elementu skutku-
je karnymi minutami. Skialpiniści startują w parach. muszą pokonać strome i skaliste granie. niekiedy trzeba 
zdjąć narty i założyć raki. Przy zlodowaciałym śniegu trzeba użyć harszli — metalowych ostrzy po dwóch 
stronach narty.

nadal utrzymywaliśmy się w pierwszej pięćdziesiątce, zajmując 
ostatecznie w klasyfi kacji generalnej — dzięki dobremu przygo-
towaniu i wzorowej współpracy w zespole — dobre 48 miejsce 
— mówi Jacek Czech.

Kolejna Pierra Menta za rok. To wyzwanie dla następnych 
polskich zawodników. Czy sukces Jacka Czecha, który osiągnął 
wynik do tej pory nieosiągalny dla innych Polaków, okaże się 
dopingiem dla naszych rodaków? — Chciałbym, żeby nasi nai 
następcy podnieśli poprzeczkę o kolejny stopień i przybliżyli pol-
ski skialpinizm do czołówki światowej — mówi Jacek Czech. 

W realizacji startu pomogli naszemu krajanowi: PZA, „AL-
PINKA”, sekcja „W Skale”. — Serdecznie dziękujemy także 
naszym rodzinom oraz wszystkim kibicom, którzy nas wspierali 
— podkreśla nasz zawodnik. 

/bw/; Foto: Piotr Musiałowski

JaceK cZech — taternik, 
alpinista i ski–alpinista. Licencjo-
nowany instruktor taternictwa PZa, 
absolwent akademii Wychowania 
fizycznego w Katowicach, ponadto 
instruktor sportu w zakresie wspi-
naczki na sztucznych ścianach, 
pływania i gimnastyki, sternik 
jachtowy i motorowodny. jest 
sędzią zawodów wspinaczkowych 
PZa, członkiem Klubu Wysokogór-
skiego w Gliwicach. Wspina się 
w Tatrach i alpach (lato i zima), 
uprawia ski-alpinizm, jako zawodnik 
staruje w zawodach Pucharu Polski 
w tej dyscyplinie. Brał udział w 
wyprawie himalajskiej na cho–Oyu 
(8201 m n.p.m.).
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raZEm DOM WYjaZD mEcZE BEZPOŚrEDnIE
nazwa M. Pkt. Z. r. P. Bramki Z. r. P. Bramki Z. r. P. Bramki M. Pkt.Z. r. P. Bramki

1.  Bobrek Karb Bytom 20 40 12 4 4 41-23 7 2 1 21-11 5 2 3 20-12 4 8 2 2 0 9-6
2.  carbo Gliwice 20 40 12 4 4 68-23 5 2 3 20-13 7 2 1 48-10 3 2 0 2 1 4-5
3.  concordia Knurów 20 40 11 7 2 44-19 7 1 2 28-10 4 6 0 16-9 3 2 0 2 1 2-4
4.  Wawel Wirek (ruda Śląska) 20 39 12 3 5 69-31 6 1 3 41-15 6 2 2 28-16 1 3 1 0 0 4-2
5.  Gwarek Zabrze 20 39 12 3 5 51-25 8 1 1 35-10 4 2 4 16-15 1 0 0 0 1 2-4
6.  Przyszłość ciochowice 20 36 11 3 6 50-26 6 2 2 24-11 5 1 4 26-15
7.  mOSir Sparta Zabrze 20 31 9 4 7 33-25 5 3 2 16-10 4 1 5 17-15
8.  Orzeł nakło Śląskie 20 29 9 2 9 34-22 6 2 2 21-5 3 0 7 13-17
9.  Tempo Paniówki 20 27 7 6 7 30-30 4 3 3 15-16 3 3 4 15-14 3 4 1 1 1 5-5
10.  KS Strzybnica (Tarn. Góry) 20 27 8 3 9 39-42 5 2 3 18-19 3 1 6 21-23 3 4 1 1 1 4-6
11.  Piast II Gliwice 20 27 8 3 9 55-33 6 1 3 41-11 2 2 6 14-22 2 3 1 0 1 5-3
12.  Polonia II Bytom 20 24 7 3 10 42-38 4 3 3 15-14 3 0 7 27-24
13.  Odra miasteczko Śląskie 20 20 5 5 10 34-41 3 2 5 24-19 2 3 5 10-22
14.  Gwarek Tarnowskie Góry 20 19 5 4 11 23-31 4 1 5 14-13 1 3 6 9-18
15.  LKS 35 Gierałtowice 20 14 4 2 14 29-46 1 2 7 13-24 3 0 7 16-22
16.  Drama Zbrosławice 20 0 0 0 20 4-191 0 0 10 3-96 0 0 10 1-95

raZEm DOM WYjaZD mEcZE BEZPOŚrEDnIE
nazwa M. Pkt. Z. r. P. Bramki Z. r.P. Bramki Z. r. P. Bramki M. Pkt. Z.r. P. Bramki

1.  jedność 32 Przyszowice 22 55 17 4 1 62-17 10 1 0 38-8 7 3 1 24-9
2.  Walka II makoszowy (Zabrze) 22 54 17 3 2 79-15 10 1 0 49-4 7 2 2 30-11
3.  naprzód Żernica 22 44 14 2 6 56-36 7 1 3 32-14 7 1 3 24-22
4.  Zamkowiec Toszek 22 35 9 8 5 37-26 6 4 1 26-12 3 4 4 11-14
5.  Sokół Łany Wielkie 22 30 8 6 8 35-39 4 2 5 19-24 4 4 3 16-15
6.  Społem Zabrze 22 29 9 2 11 28-32 6 2 3 19-12 3 0 8 9-20 1 3 1 0 0 2-0
7.  Gwiazda chudów 22 29 8 5 9 36-35 5 3 3 24-14 3 2 6 12-21 1 0 0 0 1 0-2
8.  czarni Pyskowice 22 28 8 4 10 34-47 4 2 5 18-22 4 2 5 16-25
9.  Orzeł Stanica 22 27 7 6 9 27-34 4 3 4 19-19 3 3 5 8-15
10.  młodość rudno 22 23 6 5 11 28-40 3 3 5 13-17 3 2 6 15-23 3 5 1 2 0 7-3
11.  Tęcza Wielowieś 22 23 6 5 11 27-42 5 2 4 15-12 1 3 7 12-30 3 5 1 2 0 3-2
12.  Olimp Szczygłowice (Knurów) 22 23 6 5 11 16-34 3 4 4 9-13 3 1 7 7-21 2 0 0 0 2 1-6
13.  KS 94 rachowice 22 22 4 10 8 30-46 3 7 1 21-18 1 3 7 9-28 4 7 2 1 1 8-5
14.  Sośnica Gliwice 22 22 5 7 10 20-31 3 2 6 6-11 2 5 4 14-20 3 6 2 0 1 4-3
15.  Piast Pawłów (Zabrze) 22 22 6 4 12 22-46 4 1 6 10-19 2 3 6 12-27 3 1 0 1 2 2-6
16.  Victoria Pilchowice 22 19 3 10 9 26-43 2 5 4 10-16 1 5 5 16-27

KoleJKa 22 - 5-6 maJa

Przyszłość ciochowice - LKS 35 Gierałtowice 
Gwarek Zabrze - Tempo Paniówki 6 maja, 15:00
carbo Gliwice - KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) 5 maja, 11:00
Drama Zbrosławice w Ptakowicach - Odra miasteczko Śląskie 6 maja, 15:00
Gwarek Tarnowskie Góry - Polonia II Bytom 

 KoleJKa 23 - 12-13 maJa 

Gwarek Tarnowskie Góry - Wawel Wirek (ruda Śląska) 
Polonia II Bytom - Drama Zbrosławice 13 maja, 13:30
Odra miasteczko Śląskie - carbo Gliwice 
KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) - Gwarek Zabrze 
Tempo Paniówki - Przyszłość ciochowice 13 maja, 15:00
LKS 35 Gierałtowice - concordia Knurów 
Piast II Gliwice - Bobrek Karb Bytom 12 maja, 17:00
mOSir Sparta Zabrze - Orzeł nakło Śląskie 

 KoleJKa 24 - 19-20 maJa 

Wawel Wirek (ruda Śląska) - mOSir Sparta Zabrze 
Orzeł nakło Śląskie - Piast II Gliwice 
Bobrek Karb Bytom - LKS 35 Gierałtowice 19 maja, 11:00
concordia Knurów - Tempo Paniówki 
Przyszłość ciochowice - KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) 
Gwarek Zabrze - Odra miasteczko Śląskie 
carbo Gliwice - Polonia II Bytom 19 maja, 11:00
Drama Zbrosławice w Ptakowicach - Gwarek Tarnowskie Góry 20 maja, 15:00

 KoleJKa 25 - 26-27 maJa 

Drama Zbrosławice w Ptakowicach - Wawel Wirek (ruda Śląska) 27 maja, 15:00
Gwarek Tarnowskie Góry - carbo Gliwice 
Polonia II Bytom - Gwarek Zabrze 27 maja, 11:00
Odra miasteczko Śląskie - Przyszłość ciochowice 
KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) - concordia Knurów 
Tempo Paniówki - Bobrek Karb Bytom 27 maja, 15:00
LKS 35 Gierałtowice - Orzeł nakło Śląskie 
Piast II Gliwice - mOSir Sparta Zabrze 26 maja, 17:00

 KoleJKa 26 - 2-3 cZerwca 

Wawel Wirek (ruda Śląska) - Piast II Gliwice 
mOSir Sparta Zabrze - LKS 35 Gierałtowice 
Orzeł nakło Śląskie - Tempo Paniówki 
Bobrek Karb Bytom - KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) 2 czerwca, 11:00
concordia Knurów - Odra miasteczko Śląskie 
Przyszłość ciochowice - Polonia II Bytom 
Gwarek Zabrze - Gwarek Tarnowskie Góry 
carbo Gliwice - Drama Zbrosławice 2 czerwca, 11:00

 KoleJKa 27 - 6-7 cZerwca 

carbo Gliwice - Wawel Wirek (ruda Śląska) 6 czerwca, 17:00
Drama Zbrosławice w Ptakowicach - Gwarek Zabrze 7 czerwca, 15:00
Gwarek Tarnowskie Góry - Przyszłość ciochowice 
Polonia II Bytom - concordia Knurów 6 czerwca, 17:00
Odra miasteczko Śląskie - Bobrek Karb Bytom 
KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) - Orzeł nakło Śląskie 
Tempo Paniówki - mOSir Sparta Zabrze 7 czerwca, 15:00
LKS 35 Gierałtowice - Piast II Gliwice 

 KoleJKa 28 - 9-10 cZerwca 

Wawel Wirek (ruda Śląska) - LKS 35 Gierałtowice 
Piast II Gliwice - Tempo Paniówki 10 czerwca, 11:00
mOSir Sparta Zabrze - KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) 
Orzeł nakło Śląskie - Odra miasteczko Śląskie 
Bobrek Karb Bytom - Polonia II Bytom 9 czerwca, 11:00
concordia Knurów - Gwarek Tarnowskie Góry 
Przyszłość ciochowice - Drama Zbrosławice 
Gwarek Zabrze - carbo Gliwice 

 KoleJKa 29 - 16 cZerwca 

Gwarek Zabrze - Wawel Wirek (ruda Śląska) 
carbo Gliwice - Przyszłość ciochowice 16 czerwca, 17:00
Drama Zbrosławice w Ptakowicach - concordia Knurów 16 czerwca, 17:00
Gwarek Tarnowskie Góry - Bobrek Karb Bytom 
Polonia II Bytom - Orzeł nakło Śląskie 16 czerwca, 17:00
Odra miasteczko Śląskie - mOSir Sparta Zabrze 
KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) - Piast II Gliwice 
Tempo Paniówki - LKS 35 Gierałtowice 16 czerwca, 17:00

 KoleJKa 30 - 23 cZerwca 

Wawel Wirek (ruda Śląska) - Tempo Paniówki 
LKS 35 Gierałtowice - KS Strzybnica (Tarnowskie Góry) 
Piast II Gliwice - Odra miasteczko Śląskie 23 czerwca, 17:00
mOSir Sparta Zabrze - Polonia II Bytom 23 czerwca, 17:00
Orzeł nakło Śląskie - Gwarek Tarnowskie Góry 
Bobrek Karb Bytom - Drama Zbrosławice 23 czerwca, 17:00
concordia Knurów - carbo Gliwice 
Przyszłość ciochowice - Gwarek Zabrze 

piłka nożna
terminarZ roZgryweK:  
Klasa „a”
5 maJa 2007 r. (soBota) – godZ. 17.00

LKS „jedność 32” Przyszowice – KS „Olimp” Szczygłowice
6 maJa 2007 r. (niedZiela) – godZ. 15.00

LKS „Gwiazda” chudów – KS „Społem” Zabrze
12 maJa 2007 r. (soBota) godZ. 17.00

LKS „Viktoria” Pilchowice – LKS „Gwiazda” chudów
13 maJa 2007 r. (niedZiela) – godZ. 17.00

LKS „Zamkowiec” Toszek – LKS „jedność 32” Przyszowice
19 maJa 2007 r. (soBota) – godZ. 17.00

LKS „jedność 32” Przyszowice – GZKS Sośnica
20 maJa 2007 r. (niedZiela) – godZ. 15.00

LKS „Gwiazda” chudów – LKS „Orzeł” Stanica
27 maJa 2007 r. (niedZiela) 

godz. 17.00 - KS „Społem” Zabrze – LKS „jedność 32” Przyszowice
godz. 15.00 - LKS „Gwiazda” chudów – KS 94 rachowice
2 cZerwca 2007 r. (soBota) – godZ. 17.00

LKS „jedność 32” Przyszowice – LKS „Viktoria” Pilchowice
mKSr „czarni” Pyskowice – LKS „Gwiazda” chudów
10 cZerwca 2007 r. (niedZiela) – godZ. 17.00

LKS „Gwiazda” chudów – LKS „Tęcza” Wielowieś

piłka nożna. klasa okręGowa

dobry początek

LKS 35 Gierałtowice zdobyło 6 punktów 
w dwóch pierwszych, zwycięskich me-
czach rundy wiosennej. To niemal tyle 
samo co przez całą jesień. Paniówki też 

nieźle ruszyły – wygraną i remisem.
Do końca ligi jednak spo-

ro czasu. Dość dużo, by się 
wykaraskać z kłopotów – jak 
w przypadku gierałtowickiej 
ekipy, okupującej przedostatną 

lokatę. I sporo dla Paniówek, 
by uciec z okolic strefy spad-
kowej w górne rejony tabeli.

Obydwie drużyny czeka 
niełatwe zadanie. Kibice wie-
rzą, że ich ulubieńcy staną na 
wysokości zadania...

/bw/ 

piłka nożna. klasa a

Jedność walczy o awans

Trudna walka o ligowy prymat 
czeka piłkarzy Jedności Przy-
szowice. Wyraźna przegrana 
0:3 z Walką w Makoszowach 
skomplikowała sytuację w 
tabeli. Punkty zdobywa chu-
dowska Gwiazda umacniając 
się wśród ligowych pewnia-
ków.

W rywalizacji o I miejsce na 
koniec sezonu liczą się prak-
tycznie tylko dwie drużyny 
– Jedność i Walka. Bezpośred-

ni pojedynek zespoły mają już 
za sobą. Teraz będą toczyć ry-
walizować „korespondencyj-
nie”. Języczkiem u wagi okażą 
się więc wyniki z potencjalnie 
słabszymi ekipami.  

Nieźle rozpoczęli wiosnę 
chudowianie. Zdobyli 7 pkt. w 
czterech pierwszych meczach 

i mocniej usadowili się w cen-
trum tabeli. Do końca sezonu 
droga jeszcze daleka, więc ko-
nieczne jest utrzymanie niezłej 
formy, by na spokojnie dograć 
resztę ligi. Bez lęku o byt w tej 
klasie rozgrywkowej.

/bw/

LKS „Orzeł” Stanica – LKS „jedność 32” Przyszowice
17 cZerwca 2007 r. (niedZiela) – godZ. 17.00

LKS „jedność 32” Przyszowice – LKS „Gwiazda” chudów

Klasy B gr. ii – BeZ JUniorów
6 maJa 2007 r. (niedZiela)

godz. 17.00- KS „Start” Przezchlebie – KS „Tempo” Paniówki II
godz. 11.00 - mKS „Zaborze” Zabrze – LKS 35 Gierałtowice II
12 maJa 2007 r. (soBota) – godZ. 17.00

KS „Tempo” Paniówki II – KS „Gazobudowa” II Zabrze
13 maJa 2007 r. (niedZiela) – godZ. 11.00

KS „Górnik” II Zabrze – LKS 35 Gierałtowice II
20 maJa 2007 r. (niedZiela) – godZ. 17.00

LKS 45 Bujaków – KS „Tempo” Paniówki II
ŁTS „Łabędy” II – LKS 35 Gierałtowice II
26 maJa 2007 r. (soBota) – godZ. 17.00

KS „Tempo” Paniówki II – mKS „Zaborze” Zabrze
27 maJa 2007 r. (niedZiela) – godZ. 17.00

LKS 35 Gierałtowice II – KS mOSir „Stal” Zabrze
3 cZerwca 2007 r. (niedZiela) – godZ. 17.00

LKS 35 Gierałtowice II – fc „Kłodnica” Gliwice
KS „Górnik” II Zabrze – KS „Tempo” Paniówki II
10 cZerwca 2007 r. (niedZiela) 

godz. 17.00 - KS „Tempo” Paniówki II – ŁTS „Łabędy” II
godz. 11.30 - KS „Korona” Bargłówka – LKS 35 Gierałtowice II
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wóJt gminy
Joachim BARGIEL tel. 032.30.11.301; 
e–mail: wojt@gieraltowice.pl
ZastęPca wóJta gminy
Janusz KORUS tel. 032.30.11.301; 
e–mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
sKarBniK gminy

– Michał KAFANKE tel. 032.30 11 320; 
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl
referaty UrZędU gminy
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 Podatków i opłat
Kierownik - Gabriela MĄCZKA
tel. 032.30.11.322
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
Kierownik – Barbara MANSFELD
tel. 032.30.11.375;
e–mail: oswiata@gieraltowice.pl
Zespół reagowania Kryzysowego
Inspektor – Henryk WARZECHA 
tel. 032.30.11.385; 601 549 354
Ryszard SKWIRUT tel.: 603 533 871
Pełnomocnik do spraw 
rozwiązywania Problemów 
alkoholowych
Henryk KŁOSEK
tel. 032.30.11.501;
e–mail: ppa@gieraltowice.pl
Biuro radców Prawnych
tel. 032.30.11.380;
Urząd stanu cywilnego
Kierownik – Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/faks 032.30.11.544 
Biuro dowodów osobistych 
i ewidencji ludności
meldunki: 032.30.11.543 
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/faks 032.30.11.545
gminna Biblioteka Publiczna 
w gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
dyrektor – Lidia PIETROWSKA
tel. 032.30.11.515
www.gbp44186.neostrada.pl
gminny ośrodek Kultury 
w gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7
dyrektor – Przemysław DEJNEKA
tel. 032.30.11.511
ośrodek Pomocy społecznej
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032.30.11.527, 032.30.11.528, 
032.30.11.529
e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o.
Przyszowice, ul. Miarki 1
tel. 032.30.11.521; faks: 032.30.11.526;
tel. kom. dyspozytora: 0–693 551 456;
e–mail: zgwgg@op.pl
sołtysi
Józef POSIŁEK – sołectwo chu dów 
tel. 032.30.11.506; 0–601 054 302
Gerda CZAPELKA – sołectwo gie rał to wi ce 
tel. 032.30.11.397; 0–601 059 509
Małgorzata DOMIN – sołectwo Pa niów ki 
tel. 032.30.11.508; 0–601 063 805
Zygmunt SZOŁTYSEK – sołectwo Przy szo wi ce 
tel. 30.11.509; 0–601 056 069

wóJt gminy
Joachim BARGIEL tel. 032.30.11.301; 

i n f o r m a t o r

44–186 Gierałtowice, ul. księdza roboty 48
tel.: 032. 30.11.300; faks: 032. 30.11.306

e–mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
redaktor naczelny: mateusz papkala

tel.: 032. 30.11.313; e–mail: redaktor@gieraltowice.pl
opracowanie: Bogusław wilk

tel.: 0.509.05.33.72; e–mail: vilckb@yahoo.com
typografi a i skład: © 2004 by em–art&fomalhaUt

e–mail: pracownia@emart.com.pl
druk: top–pol

chUdów

Puchar w tysiąca
sebastian pawlas wygrał V turniej 
1000 o puchar lks Gwiazda chudów.
Cykliczny turniej odbywa się co roku. Trwa od 
października do marca. Tegoroczny składał się 
z 10 rund. Zwycięzcą piątej edycji imprezy zo-
stał seBastian Pawlas. Zwycięzca zdobyl 86 pkt. 
Wyprzedził artUra cZogallę (84 pkt.) i Piotra 

wilcZKa (83 pkt.). Ubiegłoroczny tryumfator, 
JanUsZ PawełeK, zajął czwartą lokatę (80 pkt.). 
Turniej był współfi nansowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. — Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom oraz zapraszamy chęt-
nych na kolejną edycję, która rozpocznie się już w 
październiku — już dzisiaj zachęcają do udziału 
organizatorzy.

/bw/; Foto: Archiwum LKS Gwiazda Chudów

prZysZowice 
tUrniej o pUchar eko–flory system 

ścinki na bank
Zespół ZSIJP Bank Spółdzielczy z Knurowa wygrał Turniej o Puchar Eko–Flo-
ry–System w piłce siatkowej. Na podium znalazły się też chudowska Gwiazda i 
gospodarz imprezy — przyszowicka Eko–Flora–System.

W amatorskim turnieju siatkówki w Przyszowicach udział wzięły drużyny z 
Przyszowic (Eko–Flora System, LKS 32 Jedność), Chudowa (Gwiazda), Zabrza 
(SKOK Kopernik), Knurowa (ZSIJP Bank Spółdzielczy) oraz z Gierałtowic. 

Pierwsza odsłona rywalizacji odbyła się w grupach. Pierwszą z nich wygrała 
Eko-Flora przed LKS 32 Jedność i Gierałtowicami. W drugiej grupie zwyciężyła 
ekipa ZSIJP przed Gwiazdą i SKOK Kopernik. 

W półfi nałach gospodarze z Eko–Flory przegrali mecz z Gwiazdą 1:2, 
a ZSIJP pokonała LKS Jedność. 

Mecz o III miejsc stał się rozgrywką pomiędzy drużynami z Przyszowic. 
Lepsza okazała się Eko–Flora System, która wygrała 2:0.

Finał turnieju z udziałem Gwiazdy i ZSIJP był meczem na bardzo wysokim 
poziomie. Obie drużyny zaprezentowały ciekawą, kombinacyjną grę, w któ-
rej jednak lepsi okazali się zawodnicy z Knurowa. Zaznaczyć trzeba, że była 
to jedyna drużyna, prowadzona przez trenera siatkówki, JanUsZa haJdUKa z 
Przyszowic. Trenerskie uwagi okazały się cenne szczególnie w bardzo zaciętym 
decydującym secie, wygranym przez ZSIJP 25:23.

Impreza spotkała się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców. Wśród 
kibiców był wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, jego zastępca JanUsZ 

KorUs oraz radni gminy — grażyna malec, mareK BłasZcZyK i marian sZołty-

seK. Dwóch innych radnych wzięło czynny udział w zawodach. Zawodnikiem 
Gwiazdy był Paweł hirsZ, natomiast ekipę Eko–Flory System zasilił lesZeK żo-

gała. Organizację zawodów mocno wsparli sponsorzy — Eko–Flora System da-

riUsZa moĆKo i marcina faryny oraz Piekarnia Mak z Knurowa andrZeJa KiJasa.

/b/; Więcej informacji: www.siata.przyszowice.pl; Foto: Marcin Famula
 

Najlepsi zawodnicy turnieju (od lewej): Janusz Pawełek, 
Artur Czogalla, Sebastian Pawlas i Piotr Wilczek

piłka nożna. klasa a

Jedność walczy o awans

Trudna walka o ligowy prymat 
czeka piłkarzy Jedności Przy-
szowice. Wyraźna przegrana 
0:3 z Walką w Makoszowach 
skomplikowała sytuację w 
tabeli. Punkty zdobywa chu-
dowska Gwiazda umacniając 
się wśród ligowych pewnia-
ków.

W rywalizacji o I miejsce na 
koniec sezonu liczą się prak-
tycznie tylko dwie drużyny 
– Jedność i Walka. Bezpośred-

ni pojedynek zespoły mają już 
za sobą. Teraz będą toczyć ry-
walizować „korespondencyj-
nie”. Języczkiem u wagi okażą 
się więc wyniki z potencjalnie 
słabszymi ekipami.  

Nieźle rozpoczęli wiosnę 
chudowianie. Zdobyli 7 pkt. w 
czterech pierwszych meczach 

i mocniej usadowili się w cen-
trum tabeli. Do końca sezonu 
droga jeszcze daleka, więc ko-
nieczne jest utrzymanie niezłej 
formy, by na spokojnie dograć 
resztę ligi. Bez lęku o byt w tej 
klasie rozgrywkowej.

/bw/



Pomysł konkursu, a zwłasz-
cza jego wynik, zbierają 
pochwały. niesztampowe 
podejście władz gminy zna-
lazło odbicie m.in. na łamach 
Gazety Wyborczej. Piórem 
red. Tomasza malkowskiego 
Gazeta chwali wizjoner-
skie podejście samorządu. 
— Gierałtowice powinny być 
stawiane za wzór — mała 
miejscowość, o dużych am-
bicjach, ktora rozumie, jak 
ważną rolę pełni dobra ar-
chitektura — można było 
przeczytać w obszernym 
artykule („Budynki-bramy 
powstaną w Gierałtowi-
cach”, GW, 3.04.2007 r.). 
a w komentarzu m.in.: Co 
dwie głowy to nie jedna. To 
przysłowie jak ulał pasuje do 
architektury. Jeden architekt 
może wymyślić budynek nie 
zawsze najwłaściwszy. Dlate-
go dobrym rozwiązaniem są 
konkursy architektoniczne, 
bo zamawiający może wybrać 
najlepszą koncepcję. Gierał-
towice powinny być st

Źródło: GW 
z 3 kwietnia 2007 r.

Konkurs został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Jego celem było wyło-
nienie fachowego pomysłu na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, ośrodka 
zdrowia i pomocy społecznej. Konkurencja była spora, bowiem pod uwagę bra-
no propozycje zgłoszone przez 16 biur i pracowni, między innymi z Warszawy, 
Rzeszowa, Częstochowy, Bielska–Białej i Mysłowic. Wyniki poznaliśmy 
w marcu.

— Konkurs przyniósł nam wiele oryginalnych rozwiązań — mówi wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel. — Z dobrym projektem będzie nam łatwiej otrzy-
mać pieniądze z Unii Europejskiej.

Spośród uczestników architektonicznej rywalizacji  największe uznanie zdo-
była koncepcja przedstawiona przez osKara i BarBarę grąBcZewsKich, właści-
cieli katowickiej pracowni OVO Grąbczewscy. 

Według architektonicznej, zwycięskiej wizji powstaną dwa budynki w rejo-
nie ulic Korfantego i Powstańców Śląskich. W większym znajdzie się Gminny 
Ośrodek Kultury, w mniejszym — Ośrodek Pomocy Społecznej i ośrodek zdro-
wia. Przybiorą formę symbolicznej bramy do miejscowości. Składać się mają z 
masywnych skrzydeł z cegły, pomiędzy którymi znajdą się przeszklone hole. 
Pomiędzy budynkami usytuowany będzie otwarty plac, doskonale nadający się 
do organizacji plenerowych imprez.

— Na uwagę zasługuje uporządkowany wyraz przestrzenny, syntetyczne 
— ascetyczne komponowanie brył zespołu ich ażurowość i lekkość z dostosowa-
niem do szkód górniczych wraz z wytworzeniem „żywego” przedpola w strefi e 
ośrodka zdrowia — charakteryzują wybór członkowie sądu konkursowego. 

W domu kultury przewidziano dwukondygnacyjny hol. Jasny, bowiem świa-
tło będzie wpadać przez przeszklony dach. Hol rozdzieli dwa skrzydła 
— w pierwszym znajdzie się sala widowiskowa ze sceną i widownią na 200 
miejsc, w drugim — sala wielofunkcyjna, a na piętrze pracownie. 

Przewidywany koszt budowy to 5 mln zł.

Bogusław Wilk; Wizualizacja: OVO Grąbczewscy Architekci; Foto: Archiwum GOK Gierałtowice

Gierałtowice 
koncepcja BUdynkU–Bramy 
jako siedZiBy Gok ZBiera pochwały

— Praca stwarza szansę wytworzenia symbolu, ikony, bramy 
Gminy Gierałtowice — podkreślił sąd konkursowy przyznając 
pracowni architektonicznej oVo Grąbczewscy zwycięstwo 
w „konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji 
architektonicznej budowy ośrodka Zdrowia, ops oraz Gok 
w Gierałtowicach”.

 
na wzórna wzór


