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Wszystkie Panie zapraszamy na kolejny Babski 
Comber, który odbędzie się 14 grudnia br. w auli 
gierałtowickiej szkoły. Odpowiadając na liczne 
prośby uczestniczek ubiegłorocznej imprezy za-
prosiliśmy pana Krzysztofa Zarembę do poprowa-
dzenia zabawy. 
Do zobaczenia !
Rada Gimnazjum, Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Gierałtowicach.

Babski  Comber  

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej KALENDARIUM
Imprezy w gminie Gierałtowice

gminy Gierałtowice.  

Spotkanie odbyło się w godzinach południowych 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice.
Na uroczystość przybyli również: Ewa Nicpan - 
wizytator z Kuratorium Oświaty oraz Witold Szmitke 
jej poprzednik. Gości serdecznie powitał wójt gminy 
Joachim Bargiel wraz z kierownikiem Referatu 
Edukacji i Zdrowia UG Barbarą Mansfeld. 
Gospodarz gminy złożył na ręce szacownego grona 
pedagogicznego życzenia na okoliczność zbliżają-
cego się Dnia Nauczyciela. Poinformował również 
o przyznaniu w tym roku Nagród Wójta Gminy ośmiu 
pedagogom z placówek oświatowych funkcjo-
nujących na jej terenie. Dalsza część spotkania 
kontynuowana była już w mniej oficjalnej 
atmosferze, na swobodnych rozmowach przy kawie 
i kołoczu. 
 

Awanse nauczycieli

Podczas uroczystości nauczyciele z terenu powiatu 
gliwickiego awansowani zostali na wyższe stopnie 
nauczycielskie oraz odebrali Nagrody Śląskiego 
Kuratora Oświaty i Nagrody Starosty Gliwickiego. 
Akty nadania awansów i nagrody wręczyli nauczy-
cielom wicestarosta gliwicki Sławomir Adamczyk, 
dyrektor gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty 
w Katowicach Zdzisława Waniek oraz gospodarze 
gmin powiatu gliwickiego. List do nauczycieli 
naszego powiatu z okazji ich święta wystosowała 
sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas.
Wśród laureatów Nagrody Śląskiego Kuratora 
Oświaty znalazła się Violetta Kunkiewicz - nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej w Przyszowicach.  

Poniżej zamieszczamy listę awansowanych nauczy-
cieli z terenu gminy Gierałtowice.                  

Nauczyciele dyplomowani:

1. Urszula Ficek - Szkoła Podstawowa 
w Gierałtowicach
2. Ewa Szakoła - Szkoła Podstawowa 
w Gierałtowicach
3. Karina Karcz - Szkoła Podstawowa w Chudowie
4. Katarzyna Szolc - Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach
5. Kazimierz Tyc - Szkoła Podstawowa 
w Paniówkach

.
.

.

/Serwis inf. powiatu gliwickiego/
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KOMUNIKATY

Wójt gminy Gierałtowice informuje,

iż w dniu   br. urząd 

gminy będzie nieczynny.

 10 listopada

Wójt gminy Gierałtowice apeluje do 
mieszkańców wszystkich sołectw gminy 
o wywieszenie na terenie prywatnych 
posesji flagi państwowej 11 listopada 
w dniu Święta Niepodległości. 

Nagrody Wójta Gminy otrzymały :
1) mgr Danuta Hirsz  - dyrektor Gimnazjum Nr 2 
w Paniówkach
2) mgr Anna Kowol - dyrektor Gimnazjum Nr 3 
w Przyszowicach
3) inż. Helena Serwatka -  dyrektor Gimnazjum Nr 1  
w Gierałtowicach
4) mgr Joanna Bartoszek -  dyrektor Gminnego     
Przedszkola w Paniówkach
5) mgr Stefania Michalska -  dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie
6) mgr Ewa Czech  - nauczycielka Szkoły 
Podstawowej im. Karola Miarki w Przyszowicach
7) mgr Iwona Urbanowicz - psycholog  Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 
Pawła II  w Paniówkach
8) mgr Ewelina Lechus   - nauczycielka Gimnazjum 
Nr 2 w Paniówkach.

Konkurs o „Puchar Prezesa Okręgu Rybni-
ckiego im. Reinholda Tronda”w Chudowie.
8 listopada  godz. 16.00  
Szkoła Podstawowa w Chudowie.
W konkursie udział wezmą następujące chóry: 
Skowronek z Gierałtowic,  Bel Canto z Gaszowic, 
Słowiczek z Popielowa, Mickiewicz z Niedobczyc, 
Cecylia z Rydułtów, Seraf z Rybnika, Concerto 
z Boguszowic, Bel Canto z Chudowa oraz Chór 
dziecięcy z Państwowej Szkoły Muzycznej II 
stopnia. 

8 listopada - Szkoła Podstawowa im. K. Miarki 
w Przyszowicach. 
Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 
i jubileuszu szkoły.
Uroczystości zainauguruje msza święta pod prze-
wodnictwem ks. biskupa Stefana Cichego, która 
zostanie odprawiona o godz. 14.00 w kościele 
parafialnym w Przyszowicach.                     .

Grudzień

Listopad

16 listopada  godz.16.00,
-Restauracja Verona w Paniówkach 
Koncert Listopadowy. Wystąpi Chór Cecylia 
z Paniówek i Chór Stonava ze Stonavy - Czechy.

15 listopada  godz. 9.30, 
- Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach. 
V Mistrzostwa Śląska 2008 Dzieci i Młodzieży
we Wspinaczce Sportowej.

3 grudnia - w godz. od 11.00 do 18.00
sala sesyjna w budynku Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach.
Kiermasz świąteczny. 

3 grudnia - w godz. od 16.00 do 18.00
sala sesyjna w budynku Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach.
Zabawa Mikołajowa dla dzieci.
Dla dzieci przewidziano drobne upominki w po-
staci słodyczy.  Wstęp bezpłatny.

/J.M./

22 listopada Kółko Rolnicze w Paniówkach 
obchodzi 50-lecie działalności. 

15 listopada Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych - Sekcja Chudów 
obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności.
Godz. 17.00 msza święta w kościele w Chudowie.

Msza św. w intencji kółka 
odbędzie się o godz. 15.00.
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Sesje Rady Gminy Gierałtowice

KOMUNIKATY

Informujemy mieszkańców Gminy Gierałtowice, 
że po negocjacjach pomiędzy Urzędem Gminy 
i Zarządem Firmy REMONDIS Sp. z o.o. ustalo-
na została nowa cena za odbieranie niesegre-
gowanych odpadów komunalnych.
Od dnia 1 stycznia 2009 r. cena za jeden 
pojemnik wynosić będzie 13,95 zł. brutto.
Podwyżka związana jes t  ze  zmianą 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska. Zmienione 
Rozporządzenie podwyższa opłatę odpro-
wadzaną do Urzędu Marszałkowskiego za 
składowanie odpadów komunalnych.
Terminy płatności za wykonaną usługę ustalono 
zgodnie z datami umieszczonymi w książe-
czkach opłat, które zostaną mieszkańcom 
dostarczone w pierwszym kwartale 2009 r.

KZK GOK

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że na 
podstawie art. 13 ust. 3. Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 
z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami) nie dopuszcza się spalania 
zgromadzonych pozostałości roślinnych, w tym 
liści i trawy. Jednocześnie przypomina, że na 
terenie Gminy Gierałtowice od 2005 r. 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
ulegających biodegradacji. Odpady takie należy 
składować w specjalnych, przeznaczonych do 
tego workach. Worki są odbierane w każdą 
drugą i czwartą sobotę miesiąca, po uprzednim 
wcześniejszym zgłoszeniu chęci wywozu 
u sołtysa lub w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy.                          
W  z w i ą z k u  z  p o w y ż s z y m  p r o s i m y  
o bezzwłoczne zaprzestanie spalania w/w 
o d p a d ó w  n a  d z i a ł k a c h  i  o g r o d a c h  
zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.

.

w dniu 25 września i 30 października  2008 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dla Janusza Korusa

Wśród tegorocznych laureatów odznaczenia znalazł 
się Janusz Korus - wicewójt gminy Gierałtowice.

Medale wręczał wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk w towa-
rzystwie wicewojewody Adama 
Matusiewicza i kuratora Stanisława 
Fabera. 
Medal ten jest najwyższym odzna-
czeniem resortowym przyznawanym 
przez Ministra Edukacji Narodowej, 
a nadawany jest pracownikom 
oświaty, a także innym osobom za 
szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania. Medalowi patronuje 
Komisja Edukacji Narodowej - 
pierwszy w Polsce i Europie 
centralny organ władzy oświatowej 

powołany przez Sejm 14 października 1773 roku na 
wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

/tekst & foto: J.Miszczyk/

Na zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku 
Komunalnego GOP w Katowicach w dniu 30 
września podjęto uchwałę o konieczności dopłat 
przez gminy w wysokości ponad 22 mln zł. 
Dla Gminy Gierałtowice wyliczono dopłatę w wy-
sokości ok. 750 tys. zł.  Aktualnie gmina wnosi do 
KZK GOP ponad 1,5 mln zł. 
Ta kontrowersyjna podwyżka, wynikająca ze 
spadku sprzedaży biletów jest przedmiotem analiz 
w Urzędzie Gminy. Po uzyskaniu wyjaśnień w KZK 
GOP. Urząd Gminy wystąpi o zweryfikowanie 
wysokości dopłaty.                     .

Na św. Huberta
ogary poszły w las

Wielkie polowanie w dniu imienin patrona to 
nieodłączny element świętowania Hubertusa.  
3 listopada w dniu św. Huberta, Koło Łowieckie 
Szarak z Gierałtowic oraz Bór z Paniówek wzięły 
udział we mszach św. odprawionych za myśliwych 
i ich rodziny w miejscowych kościołach parafialnych.
Po nabożeństwach myśliwi udali się prosto do lasu, 
aby wziąć udział w tradycyjnym polowaniu. W tym 
roku św. Hubert przychylnym okiem spojrzał na ich 
poczynania, bo oprócz drobiazgów i grubego zwierza 
w zasięg sztucerów podesłał. Polowania zakończyły 
się sukcesem. Dalszą część dnia i wieczoru spędzili 
jak na myśliwych przystało, świętując przy ognisku.
Darz bór! /J.M./

W dniach 25.09.08 r. oraz 30.10.08 r. odbyły się sesje 
Rady Gminy Gierałtowice. Sesje prowadził 
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek. 
Na forum XXIV sesji w dniu 25 września br. znalazły 
się m.in. informacje  o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Gierałtowice, Gminnej Biblioteki oraz GOK 
za I półrocze 2008 roku. Informacje te przedstawił 
Skarbnik Gminy Michał Kafanke. Na dzień 
30.06.2008 r. w wyniku wprowadzonych zmian, 
budżet gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą 
38.735.655,42 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 
48.684.063,42 zł. 
Na dzień 30 czerwca 2008 r. dochody budżetu gminy 
zamknęły  się w kwocie 20.389.678,98 zł., a wydatki 
w kwocie 21.263.813,49 zł. 
Po sprawozdaniu skarbnika, Rada Gminy przystąpiła 
do rozpatrzenia i podjęcia uchwał. Plonem XXIV 
sesji były m.in. uchwały w sprawie: 
1. Zmiany uchwały nr XVI/119/07 RGG z dnia 27 
grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy 
Gierałtowice na rok 2008.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla gmin Toszek 
(12.000 zł) i Wielowieś (8.000 zł) poszkodowanych w 
wyniku przejścia trąby powietrznej 15.08.2008 roku.

3. Przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komu-
nalnego GOP w Katowicach gminy Pyskowice i gmi-
ny Piekary Śląskie.
Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednogłośnie.

Na XXV sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 
30 października br. głównymi uchwałami były:
1. Uchwała  w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 
grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałto-
wice na  rok 2008.  
2. Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gierałtowice.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji 
ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie 
Gierałtowice.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego 
Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego 
Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtowice.

/J.M./

27 października w Wielowsi zorganizowane 
zostało kolejne spotkanie powiatowej grupy G8, 
skupiającej włodarzy gmin z naszego terenu oraz 
starostę gliwickiego. 
Spotkanie poświęcone było sprawie partnerskich 
projektów składanych w ramach Programu Rozwoju

Subregionu Centralnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 
2013. W spotkaniu udział wziął również wójt gminy 
Gierałtowice dr Joachim Bargiel. Po zapoznaniu się 
z harmonogram prac nad projektem „Zaplecze akty-
wnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zach. 
części Subregionu Centralnego” oraz „PIAP-y dla 
mieszkańców ziemi gliwickiej”, w wyniku dyskusji 
ustalono, iż zostaną zawarte porozumienia o współ-
pracy pomiędzy powiatem gliwickim a gminami 
w zakresie przygotowania tych projektów. 

G8 w Wielowsi

To wyjątkowe listopadowe święto jest okazją do 
zadumy nad upływającym czasem, do refleksji nad 
sensem życia i przemijaniem. Jest też okazją do 
pielęgnowania pamięci o osobach bliskich, których 
już nie ma między nami. Tradycja nakazuje nam 
zapalić ogień - symbol naszej pamięci. W dniu Święta 
Zmarłych na grobach takich symboli widzimy 
tysiące. Już starożytni Rzymianie mawiali, iż pamięć 
o zmarłych jest miarą człowieczeństwa.  

/J.M./

/Foto: J.M./

Pamięci bliskich
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Zbliża się dzień 11 listopada - Święto 
Niepodległości. Zawiła jest nasza polska przeszłość. 
Raz cieszyliśmy się wolnością, raz nam ją 
zabierano, często o nią walczyliśmy okupując 
krwią. Przykładem takiej heroicznej walki o wo-
lność było Powstanie Warszawskie w 1944 roku.
Musiało upłynąć wiele lat, aby prawda o Powstaniu 
ujrzała światło dzienne, aby pamiątki z tamtego 
okresu, skrywane w domach niczym relikwie, 
mogły być godnie wyeksponowane. Nieliczni 
żyjący Powstańcy sześćdziesiątą rocznicę wybuchu 
Powstania mogli obchodzić w swoim Muzeum.
Muzeum Powstania Warszawskiego otworzył 31 
lipca 2004 roku ówczesny prezydent Warszawy 
Lech Kaczyński. Mottem całej ekspozycji są słowa 
Delegata Rządu RP na Kraj Jana Stanisława 
Jankowskiego (pseudonim Sobol) „Chcieliśmy być 
wolni i wolność sobie zawdzięczać”.  Celem 
Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy 
polskimi siłami. Jak wiemy nie udało się.
Siedzibą Muzeum jest dawna elektrownia tramwa-
jowa na Woli. Zbiory muzealne są niezwykle 
bogate. Kolekcja składa się z tysięcy oryginalnych 
przedmiotów, fotografii, map, plansz, filmów, 
kronik, listów Poczty Powstańczej …, a dary wciąż 
napływają.
Muzeum Powstania Warszawskiego jest niezwy-
kłym Muzeum. W halach wystawowych wykorzy-
stano najnowocześniejsze techniki przekazu multi-
medialnego. Tam eksponaty nie są wystawiane w 
zamkniętych oszklonych gablotach. Zwiedzający 
nie poruszają się gęsiego wyznaczoną strzałkami 
ścieżką. Centralnym punktem wystawy jest - 
widoczny z każdego poziomu - Monument.  Jest to 
ogromny filar, który pulsuje tak jak „biło serce” 
powstańczej stolicy. Tu można przejść krótki odci-
nek kanałami, którymi poruszali się Powstańcy. 
Na wystawie umieszczono symboliczne groby 
przypominające, że Warszawa wtedy była miastem 
mogił. W tle słychać odgłosy wojny - świst kul, 
wybuchy bomb, warkot samolotów, płacz i urywa-
ne fragmenty powstańczych piosenek. 
Powagi i magii tego miejsca nie da się opisać.
Członkowie i sympatycy Koła Związku Górno-
śląskiego z Gierałtowic odwiedzili to niezwykłe 
miejsce w ostatnich dniach sierpnia. Pozostaje nam 
tylko zachęcić młodzież i dorosłych - wybierzcie się 
do Warszawy na żywą lekcję historii.
                                                           Janina Rożek

Niezwykłe Muzeum
.

Celem konkursu jest ukazanie i utrwalenie 
niepowtarzalnego piękna drewnianej architektury 
sakralnej tak charakterystycznej dla Śląska.
Finał konkursu przewidziany jest na połowę 
września 2009 roku, ale, aby uchwycić ich nie-
zwykły urok w różnych porach roku, już teraz 
zachęcamy „weź aparat w dłoń”.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, mło-
dzież i dorosłych mieszkańców Gminy Gierałtowi-
ce. W konkursie wezmą udział fotografie kolorowe 
i czarno-białe formatu nie mniejszego niż 15x21 
i nie większego niż 21x27cm. Najlepsze prace będą 
nagrodzone. Organizatorzy przewidują zorganizo-
wanie wystawy pokonkursowej.
Szczegóły dotyczące regulaminu i sposobu składa-
nia prac konkursowych podamy w późniejszym 
terminie.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału 
w konkursie.
                                                           Janina Rożek

Drewniane - perły ziemi.

Konkurs fotograficzny

Niepodległościowa rocznica

Do roku 1921 trwały walki o  granice Rzeczypospo-
litej, a dopiero w następnych latach pojawiły pierwsze 
formy świętowania niepodległości. Z reguły jednak 
ograniczały się one do przypominania sukcesów 
wojskowych. W rocznicę listopada odbywały się defi-
lady i  parady wojskowe, bohaterów walk o niepodle-
głość odznaczano  medalami, odsłaniano pomniki, 
a  jednostkom wojskowym wręczano sztandary.         
W listopadzie 1925 roku pod arkadami Pałacu 
Saskiego w Warszawie  złożono prochy Nieznanego 
Żołnierza.
Do roku 1936 rocznicę listopada obchodzono głównie 
jako święto wojskowe. Dopiero 11 listopada w 1937 
roku obchodzony był jako święto państwowe - Dzień 
Niepodległości.
Kolejnych okazji do świętowania 11 listopada w nie-
podległej ojczyźnie było jednak już niewiele. 
Najpierw lata okupacji niemieckiej, a później okres 
ograniczenia suwerenności. Jednak jeszcze po 
zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku - dzień 
11 listopada był oficjalnie świętowany. W roku 1946 
zastąpiono go już jednak świętem 22 lipca. 
W 1989 roku święto zostało przywrócone. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej restytuował dzień 11 listo-
pada jako Narodowe Święto Niepodległości.
Warto w tym dniu zamanifestować swój patriotyzm, 
choćby w najskromniejszej formie - dekorując domy 
flagami narodowymi.

 .

Marszałek Piłsudski

10 LAT POWIATU GLIWICKIEGO
Z OKAZJI JUBILEUSZU 10 - LECIA POWIATU GLIWICKIEGO

składamy wyrazy uznania i podziękowania za dobrą współpracę.
Życzymy jeszcze wielu wspaniałych sukcesów, 

realizacji wszystkich zamierzeń 
oraz pomyślności we wszystkich działaniach 

służących rozwojowi.

Przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice

Piotr Szołtysek

Wójt Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel

Zorganizowanie w tym roku wojewódzkiego święta 
plonów przez sołectwo Stanica jest niewątpliwie 
ukoronowaniem tegorocznych obchodów 750-lecia 
tej miejscowości. 
Dożynki w Stanicy świętowano już od rana. Na 
miejsce uroczystości przybyli liczni goście. Wśród 
nich znaleźli się m.in.: wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk, wicemarszałek woj. Śląskiego Marian 
Ormaniec, przedstawiciel kancelarii Prezydenta RP 
Marek Surmacz, starosta gliwicki Michał Nieszporek.

Obecni byli również gospodarze wielu miast 
i gmin z terenu całego województwa. Gminę Gie-
rałtowice reprezentował wicewójt Janusz Korus.
Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości w ko-
ściel p.w. św. Marcina odprawiona została przez 
biskupa Gerarda Kusza msza dożynkowa. Po mszy 
uczestnicy udali się na stadion. Uroczystości rozpo-
częły się od odśpiewania Hymnu Państwowego oraz 
Roty. Po części oficjalnej bogaty program artystyczny 
zapewnił wszystkim rozrywkę, aż do wieczora.    

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chudowie z koroną w Stanicy



Motywem przewodnim tegorocznej akcji było 
objęcie szczególną opieką polskich lasów. Są one 
jednym z największych skarbów przyrody w naszym 
kraju, z którym stykamy się praktycznie każdego 
dnia. Lasy w naszej gminie pokrywają około  431 ha 
jej powierzchni. Lasy są nie tylko ostoją tysięcy 
gatunków roślin i zwierząt, ale szczególnie w 
obecnych czasach mogą skutecznie przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym. Las pochłania dwutlenek 
węgla oraz inne szkodliwe substancje na przykład 
pyły, produkuje tlen, stabilizuje wilgotność 
powietrza, chroni przed szkodliwym wpływem 
przemysłu, osłania gleby i wody, magazynuje wodę 
opadową i zmniejsza siłę wiatrów (w tym tornad, 
huraganów). Wymaga zatem troski ze strony nas

wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z jego 
dobrodziejstw. Niestety na terenie Gminy 
Gierałtowice lasy są zaśmiecane i niszczone. Musimy 
wszyscy o nie dbać i chronić każdego dnia. 
Nasza Gmina również aktywnie uczestniczyła w akcji 
sprzątania świata. W akcji wzięli udział uczniowie 
naszych szkół oraz organizacje działające w naszej 
Gminie. Akcja przebiegła sprawnie, uczniowie 
chętnie angażowali się w sprzątanie terenów naszej 
gminy. Zebrano 1,58 tony śmieci i wywieziono na 
składowisko odpadów. 
Po akcji nauczyciele przeprowadzili pogawędki 
z uczniami na temat oszczędzania energii elektry-
cznej, wody, używania produktów z recyklingu. 

W dniach 19 - 21 września 2008 r. odbyła się jubileuszowa 15. akcja Sprzątanie świata 
- Polska - posprzątajmy polskie lasy! 

Sprzątanie Świata
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i tradycjami śląskimi zorganizowało szereg imprez edukacyjno-kulturalnych. 

 Izabela Furgoł-Wala     
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”

   Jedna z nich miała miejsce 25 września w auli 
gierałtowickiej szkoły. Podsumowanie projektu trwa-
jącego od 1 stycznia 2008 roku  „My som tukej, czyli 
godka mojego przodka” obala mity na temat braku 
zaangażowania młodzieży z terenów wiejskich 
w działalność na rzecz własnego regionu, powracania 
do przeszłości i pielęgnowania wartości łączących 
pokolenia. Właśnie oni stanowili trzon grupy 
pracującej nad wspólnym projektem, którego 
zamierzeniem docelowym była pierwsza edycja 
„Gierałtowickiego słownika gwary”. 
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem także ze strony starszego pokolenia gierałto-
wiczan. Już wcześniej brali oni udział w imprezach 
organizowanych w ramach projektu: “Posłuchajcie 
roztomili”, „Izba łod starki”, „Gwara łączy 
pokolenia” oraz w zbieraniu materiałów do słownika 
gwarowego. Nie zawiedli i na pożegnalnym spotka-
niu, na które zawitali także przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel - wójt gminy, Barbara Mansfeld - kierownik 
Referatu Edukacji i Zdrowia, dyrektor Przedszkola 
Weronika Kaczmarczyk oraz dyrektor Gimnazjum  
Helena Serwatka. Z zaciekawieniem obserwowali 
i kibicowali zmaganiom towarzyszącym pracom nad 
projektem.
Imprezę swoją obecnością zaszczycili także przedsta-
wiciele gierałtowickich organizacji pozarządowych:                           

Koła Gospodyń Wiejskich i Związku Górnośląskiego 
c z ł o n k o w i e  R a d y  G i m n a z j u m  i  R a d y  
Rodziców.Wspólnym obchodom zakończenia 
projektu towarzyszyły liczne atrakcje: pokaz slajdów, 
film dokumentujący różnorodne działania projektowe 
pt. „Ale to już było”, wystawa zdjęć konkursowych. 
Zespołowa rywalizacja w formie rozwiązywania 
krzyżówki gwarowej, podsyciła atmosferę spotkania.  
Wśród wielu atrakcji niewątpliwą okazał się wywiad 
przeprowadzony z gierałtowiczaninem z urodzenia,  
rybniczaninem z wyboru, historykiem i publicystą 
Markiem Szołtyskiem. W rolę dociekliwych reporte-
rów wcieliły się uczennice gimnazjum. Słuchając 
wypowiedzi Marka Szołtyska,  dało się odczuć dumę 
z przynależności kulturowej bycia Ślązakiem.
Na oryginalny i niekonwencjonalny pomysł kształ-
towania wiedzy o swojej małej ojczyźnie oraz jej  
tożsamości językowej  wpadła wraz z grupą osób 
zrzeszonych w organizacji pozarządowej „Lepsza 
Przyszłość” . Mamy nadzieję, iż inicjatywa podjęta 
przez tę prężną organizację nie będzie ostatnia. 
Czekamy na świeże pomysły, na nowe wyzwanie z ich 
strony. Może kontynuacja słownika gwarowego…? 
Warto jest działać w słusznej sprawie, zaangażować 
się w takie projekty i starać się o to by przetrwało to 
co wartościowe na tym małym skrawku ziemi.  
Walczmy o Lepszą Przyszłość !                              

Niestraszna dla Gimnazjalistów z Przy-
szowic już teraz będzie fizyka, bowiem 
5 września 2008 r. uczestniczyli oni 
w wykładach „Osobliwości Świata 
Fizyki” 2008 zorganizowanych przez 
Instytut Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

 
Uczniowie śledzili ciekawe doświadczenia w trzech 
salach wykładowych: w pierwszej podziwiali to, co 
nas otacza, a więc siły we wszechświecie 
(grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne). 
W drugiej auli starali się zrozumieć jak działa 
lodówka, dlaczego niektóre mieszaniny ochładzają 
się, na czym polega przegrzanie cieczy i dlaczego 
mikrofale „ogrzewają” potrawy, a to wszystko 
spowodowane działaniem zasad rządzących 
termodynamiką. „Niezawodna mechanika” to 

trzecia sala, w której można było zaobserwować 
największą aktywność gimnazjalistów. Prawa 
mechaniki towarzyszą wszystkim przez całe życie 
i wiele z nich każdy potrafi stosować intuicyjnie. 
Jednak aby pracować nie męcząc się, umieć 
zachować równowagę czy zostać mistrzem gry 
w bilard, dobrze jest poznać kilka najważniejszych. 
I takie właśnie sami uczniowie mogli obejrzeć i sami 
w nich brać udział.
Wykłady były dla uczniów prawdziwą, żywą lekcją 
fizyki. Szczególnie dla trzecioklasistów była to 
ważna powtórka przed egzaminem z części 
matematyczno - przyrodniczej, który ich czeka  
kwietniu przyszłego roku. A i dla młodszych 
kolegów ciekawe doświadczenia na pewno 
pozostaną w pamięci i przy omawianiu tematów na 
lekcjach przypomną sobie o istniejących siłach we 
wszechświecie, działaniu lodówki czy jak 

usprawnić sobie podnoszenie beczki pod górę. 
Organizatorem wyjazdu była mgr Grażyna Malec.

                                          /Gimnazjum nr 3 Przyszowice/
.

Z Fizyką za Pan Brat
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2 października 2008 r. 15 osób rozpoczęło swój udział 
w projekcie „Aktywni i Zmotywowani” zorga-
nizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Gierałtowicach, projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowsze-
chnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. Celem projektu jest ograniczenie zjawi-
ska wykluczenia społecznego, poprzez przygoto-
wanie osób korzystających z pomocy społecznej i 
pozostających bez pracy do aktywnego powrotu do 
życia społecznego i zawodowego.
Uroczystej inauguracji warsztatów dokonała wice-
prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa 
Halina Huczek. Swoją obecnością zaszczycił ucze-
stników wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
Beneficjenci ostateczni projektu uczestniczą od 
października do listopada w warsztatach grupowych 
oraz w indywidualnych konsultacjach z doradcą za-
wodowym. Grupowe warsztaty aktywizujące

odbywają się w siedzibie podwykonawcy tj.  Fundacji 
Na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa natomiast 
indywidualne konsultacje odbędą się w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.
Stuprocentowa frekwencja i duże zaangażowanie 
uczestników wszystkich cieszy. Grażyna Śliwa - 

doradca zawodowy bardzo pozytywnie wypowiada 
się o wszystkich uczestnikach, twierdzi, że robią 
wielkie postępy. Także sami słuchacze wypowiadają 
się bardzo pozytywnie na temat odbywanego szko-
lenia. Podczas warsztatów uczestnicy doskonalą 
swoje umiejętności związane z pisaniem cv, listu 
motywacyjnego, prezentowania się podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej, ale przede wszystkim warsztaty 
pomagają przełamać się w kontaktach interperso-
nalnych, sprawdzić siebie w relacji z drugim czło-
wiekiem. OPS zadbał również o obiady dla 
uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu a także 
dodatkowe ubezpieczenie NW. Po pomyślnym 
zakończeniu projektu mamy nadzieje na realizację 
następnych, ponieważ chętnych jest wielu.

Aktywni i Zmotywowani

Przedsiębiorcze Kobiety

Targi pracy

     Moja przygoda z kosmetyką rozpoczęła się wraz 
z podjęciem nauki w Policealnym Studium Kosme-
tycznym w Rybniku. W szkole  poprzez teorię i pra-
ktykę zapoznałam się z podstawami anatomii 
ludzkiego ciała oraz specjalistycznymi preparatami 
kosmetycznymi i technikami wykonywania profe-
sjonalnych zabiegów kosmetycznych. 
Po pierwszym roku nauki wiedziałam już że wybra-
łam właściwy kierunek i zawód. Na drugim roku 
zdałam egzamin zawodowy, który umożliwiał mi 
założenie własnego gabinetu kosmetycznego, 
specjalizującego się w kosmetyce pielęgnacyjnej.
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej o tak 
specyficznym charakterze wiąże się z dużymi nakła-
dami finansowymi. We wrześniu ubiegłego roku 
podniosłam dodatkowo swoje kwalifikacje zawodo-
we uczestnicząc w szkoleniu zorganizowanym przez 
Impresie Kosmetyczne, a przeznaczonym dla kobiet 
bezrobotnych. Szkolenie zakończyło się egzaminami, 
po czym każda z uczestniczek mogła ubiegać się 
o dofinansowanie w kwocie 20 tys.  zł. na stworzenie 
sobie własnego miejsca pracy. Niestety, tym razem  
nie przyznano mi dofinansowania, ale nie poddałam 
się i podjęłam następne kroki, które doprowadziły 
mnie wprost do Powiatowego Urzędu Pracy w Gli-
wicach. Tam dowiedziałam się jak wygląda procedura 
związana z ubieganiem się o dofinansowanie do 
własnej firmy.  Złożenie wniosku i wszystkie kwestie 
formalne związane z jego rozpatrzeniem zajęły 3 
tygodnie. Tym razem przekonałam urzędników do 
własnego pomysłu i przyznano mi dofinansowanie w 
kwocie 14 400 zł. na rozpoczęcie własnej działalno-
ści gospodarczej.         

Wszystkim osobom, które mają pomysł na dobry 
biznes radzę, żeby nie rezygnowały ze swoich 
marzeń. Trzeba wierzyć w realizację podjętych 
działań. Wystarczy tylko uzbroić się w cierpliwość i 
nie zniechęcać przedwcześnie.
Obecnie jestem świeżo upieczoną właścicielką 
STUDIA  URODY  VENUS  w Gierałtowicach 
przy ul. Wyzwolenia 2. 
Jestem przekonana że mój pomysł na biznes jest 
strzałem w dziesiątkę.
Zapraszam wszystkich do skorzystania z usług 
kosmetycznych w moim salonie.
Oferuję profesjonalne zabiegi kosmetyczne twarzy 
i ciała, jak również manicure, pedicure, masaż i wiele 
innych poprawiających urodę i samopoczucie.          

/Adrianna Sadecka - właściciel./

Foto: P. Madeja

 6 września br. gościł w Urzędzie Gminy 
prof. Jacek Gierałtowski z Laboratoire de 
Magnetisme de Bretagne (LMB), CNRS, Francja. 
Profesor wywodzi swój rodowód z Gierałtowic. 
Interesują go wszystkie monografie o gminie, widzi 
też możliwość nawiązania kontaktów naszej gminy 
z gminą francuską.

/J.B./

Profesor Jacek Gierałtowski
sentymentalna

Klub młodzieżowy „Relaks”, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach, 
organizuje cykliczne (raz w miesiącu) wyjazdy do
Kina w ramach tzw. "Wieczorów kinowych". 
Pierwszy seans filmowy odbył się 2 października w 
Multikinie w Zabrzu. Młodzież z zainteresowaniem 
oglądała historyczno-przygodowy film pt. „Rok 
1612”. Wieczór został podsumowany następnego 
dnia dyskusją w świetlicy w Gierałtowicach. Młodzi 
odbiorcy byli szczególnie zaskoczeni negatywnym 
przedstawieniem Polaków i nietypową rolą Michała 
Żebrowskiego, który zagrał żądnego władzy 
hetmana.

Wieczory filmowe

(foto i tekst: Mirosława Mirańska-Baraniuk)

Wieści z GOK-u

IV Małe Targi Pracy odbyły się 21 września br. 
Ich główny organizator - Gminne Centrum 
Informacji tradycyjnie już organizuje Targi w 
czasie i miejscu trwania imprezy dożynkowej. 
Ułatwia to znacznie z dotarciem oferty GCI do 
szerokiego grona osób potencja ln ie 
zainteresowanych z jej skorzystania. GCI 
przygotowało starannie opracowaną i czytelną 
broszurę informacyjną zawierającą nie tylko 
bogatą ofertę pracodawców (wystawców), ale 
również terminarz kursów i  szkoleń 
podnoszących kwalifikacje. W miejscu targów 
wystawiali się również przedsiębiorcy chcący 
pozyskać pracowników. Z każdą kolejną edycją 
Małe Targi Pracy zyskują na znaczeniu.
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Podjęte działania są efektem trwającego już od 
kilku lat procesu profesjonalizacji armii.             
Konieczność zapewnienia właściwej obsługi coraz 
bardziej zaawansowanej techniki wojskowej i uzbro-
jenia wymusza na żołnierzach „perfekcyjne opano-
wanie rzemiosła”, co było bardzo utrudnione w dzie-
więciomiesięcznym okresie odbywania służby 
zasadniczej. Mówiąc o profesjonalizacji należy pod-
kreślić, że jej główne założenia to: 
Zawieszenie obowiązku odbywania zasadniczej 
służby wojskowej;              
-Wprowadzenie kontraktowej zawodowej służby 
w o j s k o w e j ;           
-Utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych;
-Umożliwienie pełnienia czynnej służby wojskowej 
przez kobiety;                   
Aby móc zostać żołnierzem w korpusie szeregowych 
zawodowych trzeba spełniać określone warunki: 
Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 2008 r., nr 141, poz. 892), do zawodowej 
służby wojskowej w korpusie szeregowych zawo-
dowych może być powołany: żołnierz rezerwy, 
który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada 
przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym 
wymiarze zasadniczą służbę wojskową;
- Żołnierz nadterminowej zasadniczej służby woj-
skowej i zasadniczej służby wojskowej, który ukoń-
czył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowa-
nie zawodowe; - osoba posiadająca kwalifikacje 
przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma 
pełnić zawodową służbę wojskową.
Jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby 
Sił Zbrojnych, do zawodowej służby wojskowej 
można powołać, w korpusie szeregowych zawo-
dowych osobę nie będąca żołnierzem rezerwy, 
która ukończyła co najmniej gimnazjum i posia-
da przygotowanie zawodowe oraz szczególne 
kwalifikacje lub umiejętności.
Procedura powołania przedstawia się następująco: 
1). Żołnierz rezerwy lub osoba nie będąca żołnie-
rzem, zainteresowana pełnieniem zawodowej służby 
wojskowej, zgłasza się do Wojskowego Komendan-
ta Uzupełnień (w tym przypadku w GLIWICACH), 
który wstępnie ustala czy spełnia ona warunki do 
powołania do służby w danym korpusie osobowym 
kadry zawodowej.
2). Wojskowy Komendant Uzupełnień - korzystając 
z posiadanej bazy danych - dokonuje analizy 
wolnych stanowisk ( etatów ) w jednostkach 
wojskowych, pod względem wykorzystania w nich 
posiadanych umiejętności i kwalifikacji kandydata.
3). Po wyrażeniu chęci pełnienia służby na określo-
nym stanowisku służbowym, Wojskowy Komendant 
Uzupełnień kieruje kandydata do dowódcy jednostki 
wojskowej na rozmowę kwalifikacyjną. Dowódca 
jednostki po sprawdzeniu kwalifikacji osoby do pe-
łnienia służby wojskowej na określonym stanowisku 
służbowym, wydaje zaświadczenie o możliwości 
wyznaczenia na stanowisko służbowe.
4). Po uzyskaniu zaświadczenia zainteresowany 
składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień 
pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby 
wojskowej.
Do wniosku zainteresowany dołącza:
1. Życiorys; 2. odpis skrócony aktu urodzenia; 
3. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu 
s twie rdza jącego  uzyskan ie  wymaganego  
wykształcenia; 4. informację o osobie z Krajowego 
Rejestru Karnego; 5. kopię uwierzytelnioną dowodu 
osobistego; 6. zaświadczenie dowódcy jednostki 
wojskowej posiadającego kompetencje do wyzna-
czenia na stanowisko służbowe; 7. inne uwie-
rzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane 
kwalifikacje i umiejętności.         
5). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, 
następuje powołanie osoby do zawodowej służby 
wojskowej oraz zawarcie kontraktu na pe-

.

;

;

;

.

łnienie służby terminowej. W zawartym kontrakcie 
określa się okres rozpoczęcia i zakończenia pełnie-
nia służby wojskowej. 
6). Wojskowy Komendant Uzupełnień doręcza 
kandydatowi kartę powołania co najmniej na 30 dni 
przed datą rozpoczęcia służby wojskowej określoną 
w kontrakcie i kieruje do jednostki wojskowej. 
Jednocześnie z doręczeniem karty powołania 
Wojskowy Komendant Uzupełnień zawiadamia 
pracodawcę zatrudniającego osobę o jej powołaniu 
do zawodowej służby wojskowej. Osoba rozpoczy-
na pełnienie zawodowej służby wojskowej 
z dniem stawienia się w jednostce wojskowej. 
7). W przypadku negatywnego rozpatrzenia 
wniosku o powołanie do zawodowej służby wojsko-
wej, właściwy organ wojskowy wydaje decyzję o 
odmowie powołania do zawodowej służby wojsko-
wej, którą przesyła zainteresowanemu, Wojskowe-
mu Komendantowi Uzupełnień oraz organowi wła-
ściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, 
o ile sam nie jest tym organem.
8). Żołnierz pełniący zasadniczą służbę wojskową 
(nadterminową zsw), zainteresowany pełnieniem 
zawodowej służby wojskowej w korpusie szerego-
wych zawodowych, występuje z wnioskiem o po-
wołanie do tej służby do dowódcy jednostki woj-
skowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku, dowódca jednostki wojskowej powołuje 
żołnierza do zawodowej służby wojskowej oraz za-
wiera z nim kontrakt na pełnienie służby termino-
wej. 
9). Żołnierz zawodowy najpóźniej na sześć miesięcy 
przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty 
kontrakt na pełnienie służby terminowej, może wy-
stąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu 
na pełnienie służby terminowej lub kontraktu na 
pełnienie służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolej-
nego kontraktu na pełnienie służby terminowej lub 
kontraktu na pełnienie służby stałej może wystąpić 
również dowódca jednostki wojskowej, w której 
żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę woj-
skową.
10). Żołnierz zawodowy, z którym zawarto kontrakt 
na pełnienie służby terminowej posiada wszystkie 
prawa żołnierza zawodowej służby wojskowej, 
wynikające z ustaw: o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
i ich rodzin. Wyznaczenie żołnierza na inne stano-
wisko służbowe może być poprzedzone odbyciem 
wymaganego kursu lub innej formy doskonalenia 
zawodowego. Szeregowy zawodowy, legitymujący 
się świadectwem dojrzałości, osiągający wysokie 
wyniki w służbie (ocena bdb z opinii okresowej) 
może zostać mianowany do stopnia kaprala w kor-
pusie podoficerów - po zdaniu egzaminu na 
podoficera.

Przyjaciel Szpitala

Uroczystość miała miejsce 26 września br. we 
wnętrzach pławniowickiego pałacu. Zaszczytu 
przyjęcia Aktu nadania tytułu: Przyjaciel Szpitala 
w Knurowie dostąpiło wiele osób prywatnych, 
instytucji oraz urzędów. W ich gronie znaleźli się 
m.in.: Joachim Bargiel, gmina Gierałtowice, Joachim 
Masarczyk z Gierałtowic, gmina Ornontowice, 
kościół p.w. św. Cyryla i Metodego w Knurowie oraz 
starosta gliwicki Michał Nieszporek. Uroczystość 
zapewne na długo pozostanie w pamięci przyjaciół 
szpitala nie tylko dlatego, iż będzie o niej 
przypominał gustownie oprawiony dyplom 
i medalion, ale również ze względu na serdeczną 
atmosferę i niezwykły urok eklektycznego pałacu 
w Pławniowicach.                           . 

/Tekst: J. Miszczyk, foto: P. Madeja/

20 września w Dąbrówce odbyły się 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
zorganizowane przez Zarząd Powiatowy 
Związku  OSP  RP  w  Gliwicach.
Wśród konkurencji była tradycyjna sztafeta oraz 
część bojowa. We wszystkich grupach niepokonani 
okazali się druhny i druhowie ze Świbia.

W rywalizacji dobrze zaprezentowały się drużyny 
dziewcząt i chłopców z Paniówek, zajmując 
w swoich grupach medalowe miejsca.
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów.
Grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - 
dziewczyny: 1. Świbie, 2. Paniówki 1,
 3. Paniówki 2, 4. Wilcza
Grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - 
chłopcy: 1. Świbie, 2. Ciochowice, 3. Paniówki, 
4. Widów, 5. Wilcza
Grupa Dorosłych - kobiety:
1. Świbie, 2. Łany
Grupa Dorosłych - mężczyźni:
1. Świbie, 2. Smolnica, 3. Chechło
- Organizację zawodów wsparło finansowo Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach - mówi Andrzej Frejno, 
prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
w Gliwicach.- Dziękujemy za pomoc w organizacji 
imprezy, która integruje na szczeblu powiatu nasze 
jednostki OSP działające w poszczególnych 
sołectwach. Zawody przebiegały w duchu rywa-
lizacji, ale i współdziałania wszystkich druhów.
Samorząd powiatowy reprezentował na zawodach 
radny Rady Powiatu Gliwickiego Mariusz Poloczek, 
który gratulował zwycięzcom doskonałych wyników.

.

Powiatowe Zawody Sportowo-

.

i pozostałe 

Dodatek za długoletnią 3 lata - 3%
                                                 6 lat  - 6%
                                                 9 lat  - 9%
                                               12 lat  -12%
Dodatkowe roczne - 2200 zł
Gratyfikacja urlopowa               - 660 zł
Przejazd raz w roku                   - 70 zł

Dodatkowo:
 nagrody: za przejawianie inicjatywy w służbie, albo 
za wykonanie zadania wymagającego dużego 
nakładu pracy lub w warunkach szczególnie 
trudnych.
zapomogi: w przypadkach zdarzeń losowych, 
choroby członka rodziny itp.

Ppłk dypl. Roman Nowogrodzki
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Medale dla złotych par

Najstarsza mieszkanka gminy  Maria Jureczko 
z Gierałtowic  ukończyła sto lat!
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu 17 września 
w domu jubilatki zjawili się goście z życzeniami, 
gratulacjami, bukietami kwiatów i prezentami. 
Wśród przybyłych znaleźli się: proboszcz 
miejscowej parfii ks. Marian Kasperczyk, wójt 
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, sołtys 
Gierałtowic Gerda Czapelka.
W czasie przyjęcia podczas rozmów z jubilatką nie 
zabrakło pytań o receptę na długowieczność.   
Szacowna stulatka takowej recepty nie posiada. 
Stara się być aktywna, je to co wszyscy, ale 
z umiarem, nie odmawiając sobie również 
smakołyków, a okazjonalnie i odrobiny dobrego 
trunku. Spotkanie upłynęło w przyjemnej i ciepłej 
atmosferze. Organizacją przyjęcia zajęli się państwo 
Grychtołowie, którzy również na co dzień opiekują 
się najstarszą mieszkanką gminy.
Do życzeń i powinszowań dołącza się również 
redakcja WIEŚCI, życząc pani Marii jeszcze wielu 
lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha.

   W południe 1 października do sali ślubów USC 
w  Gierałtowicach zawitało sześć par obchodzących
w tym roku jubileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego. Dostojnych małżonków oraz towa-
rzyszących im gości powitała wójt gminy Joachim 
Bargiel wraz z kierownikiem USC Mirosławem 
Marcolem.                   .

W przyszowickim pałacu swoje Diamentowe Gody 
świętowali państwo Lidia i Jerzy Dragowie 
z Gierałtowic. Złote Gody obchodzili państwo 
Dorota i Roman Wilczkowie z Chudowa, Lidia 
i Alojzy Głombicowie z Gierałtowic, Beata i Antoni 
Ratkowie z Paniówek, Helena i Paweł Zarembowie 
z Przyszowic oraz Łucja i Stefan Wittekowie 
z Przyszowic. Kolejną złotą parę,  państwa Emilię 
i Alfreda Szmelichów z Gierałtowic, gospodarz 
gminy i kierownik USC odwiedzili w ich rodzinnym 
domu.
Uroczystości zainaugurowało przemówienie wójta 
Bargiela skierowane do jubilatów. W swojej mowie 
na temat roli miłości w życiu człowieka, nawiązał do 
znanej sentencji Dantego Alighieri Miłość jest 
pierwszą z nieśmiertelnych rzeczy. Przemówienie 
ubarwił również wyjątek z Beniowskiego Juliusza 
Słowackiego /I pomyśl czy duszę mam powszednią/ Ja 
- co przebiegłszy świat, kochałem jedną./
Kończąc swoje wystąpienie, wójt w imieniu wła-
snym, przewodniczącego Rady Gminy oraz władz 
gminy podziękował jubilatom za przykład jaki dają 
swoją  postawą całej lokalnej społeczności.
Słowo mówione  wprowadziło odpowiedni nastrój 
i przygotowało kolejną, kulminacyjną już odsłonę 
uroczystości - wręczenie medali za 50 lat pożycia

małżeńskiego. Odznaczenia w imieniu prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył złotym parom 
wójt gminy Gierałtowice. Ze swojej strony USC 
w Gierałtowicach uhonorował solenizantów 
okolicznościowymi dyplomami, załączając życzenia 
jeszcze  wielu wspólnych  lat w zdrowiu i miłości oraz 
bukiety kwiatów i  kosze z upominkami.                

Stałym elementem spotkań ze złotymi i diamento-
wymi parami są występy dzieci z przedszkola 
w Przyszowicach. Również i tym razem przed-
szkolaki pod kierunkiem swoich wychowawczyń 
przygotowały piękny montaż słowno-muzyczny 
dedykowany jubilatom. Za swoje występy otrzymały 
gorące brawa od całej publiczności zebranej w pała-
cowej sali. Na zakończenie programu mali artyści 
wręczyli solenizantom piękne czerwone róże.    
Część oficjalną uroczystości zakończyła krótka sesja 
fotograficzna oraz życzenia od  przedstawicieli ma-
cierzystych zakładów pracy jubilatów. Na przyszo-
wickie uroczystości przybyły delegacje z KWK 
Makoszowy, KWK Szczygłowice, Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Przyszowicach, 
ZOZ w Knurowie, Górnośląskich Zakładów Gazo-
wnictwa w Zabrzu oraz Urzędu Gminy w Gie-
rałtowicach.   
Dalszą część spotkania kontynuowano już w sali 
bankietowej USC, przy stole suto zastawiony sma-
kołykami, wśród których królował  tradycyjny śląski 
kołocz. Sto lat, sto lat..., odśpiewano gromko, a toast 
wzniesiony szampanem otworzył drogę do rozmów, 
żartów i wspomnień. Biesiada zakończyła się w go-
dzinach popołudniowych.  

.

Przyszowice

Gieratowiczanka 100-latką!

Nie chowajmy dzieł do szuflady

/Tekst & foto: Jerzy Miszczyk/

/J. Miszczyk/

W obecnym wydaniu WIEŚCI przedstawiamy prace Urszuli 
Mazurek i Joanny Urbanik. Obydwie artystki pochodzą 
z Gierałtowic i swoje dzieła prezentowały na wystawie Nie 
chowajmy dzieł do szuflady. Pierwsza z nich tworzy obrazy 
haftowane na i miała okazję wystawiać 

Joanna Urbanik kultywuje piękną tradycję artystycznego 

podziwiać na wielu wystawach tematycznych.

Urszula Mazurek - Całun Turyński - obraz haftowany.

Joanna Urbanik ze swoimi pisankami.
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Pomimo niesprzyjającej pogody (nie od 
dziś wiadomo, że koncerty pod gołym niebem są 
najlepsze, gdy z szanownego nieboskłonu nic nie 
pada) zespół wyszedł na scenę punktualnie o go-
dzinie 17.30, a zszedł z niej dopiero po dwóch 
godzinach. Jak przyznał Adam Nowak, wokalista -  
Raz Dwa Trzy nie tylko improwizuje przy sposobie 
grania piosenek na koncertach, ale także sam 
repertuar dobiera „na gorąco” :
- Gramy przekrój naszych piosenek. Odbyliśmy trzy 
przygody, tzn. jedną nieustającą, z piosenkami 
zespołu Raz Dwa Trzy, a po drodze trafiły się jeszcze 
dwie z piosenkami Agnieszki Osieckiej i Wojciecha 
Młynarskiego, ale to nie jest nasza główna 
działalność. Chociaż te kawałki podniosły naszą 
popularność, to tak naprawdę… ja nie wiem dlaczego 
tak jest. Te płyty nie mają w sobie żadnego sygnału 
komercyjnego, natomiast zarówno wartość literacka, 
kompozytorska, jak i, być może,  aranżacja z naszej 
strony zdecydowały, że ten mix zrobił się ciekawy. 

Jedyna refleksja, jaka nasuwa mi się po koncercie, to 
po prostu : Raz Dwa Trzy, kocham Was, wszystko!

                                       /tekst:  Paulina Kowalska, foto: J. Miszczyk/

Chud w

Najlepszą ekosiatkę
uszyto w Gierałtowicach
Dobiegł końca otwarty konkurs ogłoszony przez 
UG w Gierałtowicach pt. Weź igłę w łapkę i uszyj 
ekosiatkę. Jego plonem było 13 oryginalnie 
zaprojektowanych i wykonanych ekologicznych 
siatek na codzienne zakupy. Spośród nadesłanych 
prac komisja konkursowa (składająca się wyłącznie 
z  sołtysów gminy Gierałtowice) w składzie: Gerda 
Czapelka, Małgorzata Domin, Józef Posiłek 
i Zygmunt Szołtysek wyłoniła laureatów. Wyniki 
ogłoszone zostały 21 września podczas festynu 
dożynkowego w  gminie Gierałtowice. Pierwsze 
miejsce i nagrodę główną (rower) przyznano 
Urszuli Mazurek z Gierałtowic. Laureatką drugiej 
nagrody została Tołstoja Marczykiewicz z Tychów, 
miejsce trzecie zajęła Dagmara Szeliga z Mysłowic. 
Komisja wyróżniła również ekosiatkę wykonaną 
przez Wiktorię Gołąbek.

Konkursowe widok wki
Monika Nitsze z Gierałtowic wygrała otwarty 
konkurs na projekt widokówki, ogłoszony przez 
Urząd Gminy Gierałtowice. Wyróżnienie otrzymała 
Eunika Kucharska. Celem konkursu było wzbudzenie 
zainteresowania obszarem gminy Gierałtowice oraz 
promocja miejsc, które warto na jej terenie zobaczyć. 
Te właśnie walory oraz poziom artystyczny projektów 
wzięło pod uwagę jury oceniające nadesłane 
widokówki. Przewodniczącym komisji konkursowej 
był Przemysław Dejneka - dyrektor GOK, a w jej 
składzie znaleźli się również: Ryszard Mikołaj 
i Dawid Góralski.    

Dzięki przychylności Fundacji Zamek Chudów 
uczestnicy konkursu fotograficznego „Gierałtowice 
znane i nieznane” mogli odebrać nagrody w malo-
wniczej scenerii średniowiecznej wieży zamkowej. 
W słoneczną sobotę 6 września na Zamek przybyli 
także : przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice 
pan Piotr  Szołtysek, wójt Gminy Gierałtowice pan 
Joachim Bargiel, sołtys Gierałtowic pani Gerda 
Czapelka oraz liczne grono pasjonatów fotografii. 
Członkowie Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość” 
zadbali natomiast o dobrą atmosferę i smaczny 
poczęstunek. 

MIŁOŚNICY FOTOGRAFII ZDOBYLI  ZAMEK

Foto: P. Madeja

Monika Nitsze/J.M./

/J.M./

3m

W dniach od 18 do 25 października br. odbyła się 
pielgrzymka do Ziemi Świętej. Pielgrzymkę zorga-
nizował proboszcz parafii p.w. św. Jana Nepo-
mucena w Przyszowicach ksiądz Antoni Wyciślik.                   

Uczestniczyła w niej głównie społeczność parafialna 
miejscowego kościoła, ale nie zabrakło też osób 
z  innych miejscowości gminy Gierałtowice. 
Jej trasa wytyczona była w ten sposób, iż pielgrzymi 
na początku odwiedzili miejsce narodzin Chrystusa -
Betlejem, a zakończyli ją w Jerozolimie przed bazy-
liką Grobu Bożego.                 
Po drodze odwiedzili miejsca , których nazwy tak 
doskonale pamiętamy z czytań Pisma Świętego 
i nauki lekcji religii: Nazaret, Galileę, Jezioro Gene-
zaret. Pielgrzymka była wielkim przeżyciem 
duchowym i okazją do zapoznania się z historią 
i kulturą tego arcyciekawego regionu świata.                    

.

.

 
Foto: Pielgrzymi przed bazyliką Grobu Bożego  

1m

2m

Patronat medialny nad przedsięwzięciem spra-
wowały Nowiny Gliwickie oraz Wieści gminy 
Gierałtowice.



VIII Powiatowy Festiwal Toszek 2008

Była to okazja do spotkania się chórzystów śpiewa-
jących na codzień w chórach: Cecylia z Paniówek, 
Skowronek z Gierałtowic, Słowik z Przyszowic oraz 

gospodarzy III Jesieni, Chóru Bel Canto 
z Chudowa.  
Gościem specjalnym był chór Harmonia z Miko-
łowa, obchodzący w tym roku jubileusz 100-lecia 
założenia zespołu.                     .

W programie znalazł się koncert chóru Harmonia, 
który zaprezentował się pod dyrekcją Elżbiety Krusz, 
jak również występ połączonych chórów gminy 

Gierałtowice pod batutą Barbary Jałowieckiej.
Przy wspaniałej pogodzie chórzyści bawili się i śpie-
wali do późnych godzin wieczornych.              .

tekst:Barbara Jałowiecka
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Organizator
Urząd Gminy w Gierałtowicach.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie bombki 
bożonarodzeniowej.
Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
średnich i osób dorosłych.
Obejmuje następujące kategorie:
      I grupa - dzieci   od 3 - do 6 lat
     II grupa - dzieci SP klasy od  I do VI 
    III grupa - młodzież gimnazjalna, klasy I do III
    IV grupa - młodzież szkół średnich klasy I do III
     V  osoby dorosłe
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 
Technika wykonania prac jest dowolna.
Do każdej pracy należy dołączyć informację o 
autorze: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły/ 
przedszkola, telefon kontaktowy, adres.
Termin: 
Prace na konkurs należy dostarczyć 
do dnia 1 grudnia 2008r. 
na adres:
Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.
Kryteria oceny:
jakość artystyczna wykonanej pracy, oryginalność 
pomysłu, nawiązanie do świąt Bożego Narodzenia.
Nagrody: Spośród zgłoszonych do konkursu prac, 
komisja powołana przez organizatora wybierze 
minimum trzy z każdej kategorii, przyznając 
nagrody zwycięzcom.
Nagrody zostaną wręczone 3 grudnia 2008 roku 
podczas Kiermaszu Świątecznego.
Szczegóły dotyczące regulaminu i przyznawania 
nagród na stronie www.gieraltowice.pl

 Konkurs Plastyczny na Bombkę    

Organizator
Urząd Gminy w Gierałtowicach.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie portretu św. 
Mikołaja.
Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
średnich i osób dorosłych.
Obejmuje następujące kategorie:
      I grupa - dzieci   od 3 - do 6 lat
     II grupa - dzieci SP klasy od  I do VI 
    III grupa - młodzież gimnazjalna, klasy I do III
    IV grupa - młodzież szkół średnich klasy I do III
     V  osoby dorosłe
Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę. 
Technika wykonania prac jest dowolna.
Do każdej pracy należy dołączyć informację o 
autorze: imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły/ 
przedszkola, telefon kontaktowy, adres.
Termin:
Prace na konkurs należy dostarczyć 
Do dnia 1 grudnia 2008r. 
na adres:
Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.
Kryteria oceny:
jakość artystyczna wykonanej pracy, oryginalność 
pomysłu, nawiązanie do świąt Bożego Narodzenia.
Nagrody: Spośród zgłoszonych do konkursu prac, 
komisja powołana przez organizatora wybierze 
minimum trzy z każdej kategorii, przyznając 
nagrody zwycięzcom.
Nagrody zostaną wręczone 3 grudnia 2008 roku 
podczas Kiermaszu Świątecznego.
Szczegóły dotyczące regulaminu i przyznawania 
nagród na stronie www.gieraltowice.pl

 Konkurs Plastyczny na Portret    
 św. Mikołaja

Kiermasz świąteczny
Tegoroczny Kiermasz Świąteczny odbędzie się 
3 grudnia w godzinach od 11.00 do 18.00 w sali 
sesyjnej budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do odwie-
dzenia stoiska ze świątecznymi stroikami 
i upominkami. 

Zabawa ze św. Mikołajem

Zapraszamy 
Dzieci!!!

Wszystkie dzieci oraz ich 
opiekunów serdecznie 
zapraszamy na zabawę 

ze św. Mikołajem.

Impreza Mikołajowa odbędzie 
się 3 grudnia 

w godzinach od 16.00 do18.00 
w sali sesyjnej  budynku Urzędu 

Gminy w Gierałtowicach.
Wstęp bezpłatny.

foto: R. Gozdek

Centrum Kultury “Zamek w Toszku” oraz  
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach byli organizatorami VIII Powiatowego 
Festiwalu Chórów Toszek 2008. Impreza odbyła się 
26 października br. na zamku w Toszku. Gminę 
Gierałtowice reprezentowały połączone siły chórów 
Bel Canto z Chudowa i Skowronka  z Gierałtowic, 

natomiast chórzyści Słowika z Przyszowic wystąpili 
samodzielnie. Udział Chóru Mieszanego Vocaluz 
z Francji, nadał  festiwalowi                                    .  
W imprezie zaprezentowały się również chóry: Canto 
z Wielowsi, A Cappella z Pyskowic, Parafialny św. 
Michała z Żernicy, Tryl z Toszka i Akademicki Zespół 
Muzyczny Politechniki Śląskiej z Gliwic.

Foto: Paweł Madeja

Serdecznie  zapraszamy na konkurs o "Puchar Prezesa Okręgu Rybnickiego im.Reinholda Tronda". 
Impreza odbędzie się w dniu 8 listopada o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. W. Budryka  w Chudowie.

rangę międzynarodową
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Poznajmy ichOkręgowa Wystawa Filatelistyczna
Zabrze 2008

   Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 16 pa-
ździernika br. o godz.14.00. Jej organizatorami byłi: 
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Zabrzu, 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz 
zabrzański oddział Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu 
Polskiego Związku Filatelistów.
Podczas inauguracji głos zabrał wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel. Podziękował 
organizatorom za zaufanie jakim został obdarzony, 
przez zaszczytną propozycję objęcia patronatu nad 
w y s t a w ą .                       .

Wyraził również słowa uznania dla działaczy 
oddziału zabrzańskiego PZF, za propagowanie wśród 
młodzieży tak  szlachetnego i wymagającego hobby.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie 
statuetki Wiktorii Ewelinie Sitek z Paniówek. Figurę 
odebrała z rąk wicewojewody Stanisława Dąbrowy.
Warto nadmienić, że na wystawie wśród kilku-
dziesięciu ekspozycji filatelistycznych swoje zbiory 
zaprezentowały również dwie uczennice z Gierał-
towic: Dominika Słaboń i Julia Więcko.

Zabrze

Masz pomysł na niebanalne życzenia bożonaro-

dzeniowe i noworoczne!? 
Chcesz złożyć je najbliższym!? 
Prześlij je na adres emailowy: 

a zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Gierałtowice.

Najciekawsze życzenia nagrodzimy upominkami 

świątecznymi.

Życzenia prosimy przesyłać do 18 grudnia 2008r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia.                    
 

anowak@gieraltowice.pl 

.

.

Weź udział w konkursie 
bożonarodzeniowym!

Ks. Adam Pradela od kwietnia br. pełni funkcję 
wikarego w kościele p.w. św. Urbana w Paniów-
kach. Poprzednim miejscem działalności ks. Adama 
była parafia w Bojszowach. Oprócz obowiązków 
związanych z pełnieniem posługi kapłańskiej w 
miejscowej parafii ks. wikary pełni również inne 
funkcje związane z życiem religijnym. Jest m.in.: 
moderatorem diecezjalnym diakoni ewangelizacji, 
egzorcystą diecezjalnym oraz szefem portalu 
internetowego - Jezus.com.pl.

Z końcem sierpnia br. do parafii p.w. św. Urbana 
w Przyszowicach przybył ks. Bartłomiej Czernik. 
W przyszowickiej parafii pełni funkcję wikarego.
Ks. Bartłomiej ur. się 17 lutego 1980 roku w Ry-
bniku, święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 
2005 r. 
Napisał pracę magisterską na temat wykorzystania 
internetu w ewangelizacji. Jego zainteresowania 
to: góry, turystyka, fotografia. 
W parafii odpowiedzialny jest za dzieci Maryi, 
Ministrantów, Oazę, III Zakon Franciszkański. 
Tworzy grupę “Margaretek”, organizuje piel-
grzymki. Uczy religii w Gimnazjum nr 3 w Przy-
szowicach.

Od 30 sierpnia br. ks. Jacek Flis jest nowym 
wikarym w kościele p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach. Jest to już jego 
trzecia parafia. Do Gierałtowic trafił z kościoła p.w. 
św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. 
W gierałtowickim kościele ks. Leszek sprawuje 
opiekę nad ministrantami, grupą młodzieżową, 
przygotowuje młodzież do bierzmowania, 
a w dekanacie zajmuje się duszpasterstwem Służby 
Liturgicznej. Na co dzień uczy również religii 
w miejscowej szkole. 

Kościół parafialny w Gierałtowicach informuje iż 
pos iada  w sprzedaży orygina lne  kark i  
Bożonarodzeniowe z widokiem gierałtowickiego 
kościoła w tle. Przód karty posiada również bogate 
zdobienia motywami religijnymi związanymi ze 
świętami Bożego Narodzenia. Cena jednej karty 
wynosi 1 zł. Informacje na temat zakupu można 
uzyskać na probostwie.

Kartki świąteczne

Przyszowice

Gierałtowice

/J.M./

/J.M./

foto: A. Nowak

foto: Jerzy Miszczyk

Niedzielę w towa-
rzystwie Ormian mieli 
o k a z j ę  s p ę d z i ć  

uczestnicy wydarzenia kulturalnego na zamku w 
Chudowie. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że 
przedstawiciele tego prastarego narodu od wieków 
związani są z historią i kulturą Polski. 
Przypomnienie świata polskich Ormian i ich wkładu 
w nasze dziedzictwo narodowe, przybliżenie ich 
kultury, zwyczajów, sztuki, przyświecało organiza-
torom tego przedsięwzięcia.
Spotkanie odbyło się 7 września w godzinach 
popołudniowych, a rozpoczęła je msza św. 
odprawiona o godz. 14.00 w chudowskim kościele  
przez proboszcza gliwickiej społeczności ormiań-
skiej. Nabożeństwo odprawione było w obrządku 
ormiańskim. Po mszy uczestnicy udali się na zamek 
w Chudowie, aby oficjalnie powitać przybyłych gości 
i otworzyć wystawę sztuki zorganizowaną w zam-
kowej wieży. Imprezę otwarła Ania Olszańska - 
prezes Związku Ormian w Polsce. 
Wśród zaproszonych gości honorowych znaleźli się 
m.in. wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, poseł 
Andrzej Sośnierz, proboszcz parafii w Chudowie 
ks. Janusz Kwapiszewski.
Program spotkania był bardzo bogaty. Można było 
podziwiać występy zespołu Musa Ler, wysłuchać 
koncertu mistrza gry na duduku Hovanesa Hova-
nissyana, obejrzeć wystawę fotografii o Armenii 
autorstwa ks. Stanisława Pindery, czy wreszcie 
skosztować potraw ormiańskiej kuchni.
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COMENIUS
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Przyszowicach po raz trzeci gościła nauczycieli
 z Płn. Irlandii i Hiszpanii.

Oficjalne powitanie nauczycieli z Hiszpanii i Płn. 
Irlandii odbyło się 6 października w auli Szkoły 
Podstawowej im. Karola Miarki w Przyszowicach. 
W spotkaniu inaugurującym program Comenius, 
oprócz realizujących go pedagogów i młodzieży 
udział wzięli: dyrektor SP w Przyszowicach 
Bronisława Ogonek, wójt gminy Joachim Bargiel, 
koordynator wojewódzki programu Joanna Sobotnik 
oraz Barbara Mansfeld - była dyrektor szkoły i pomy-
słodawczyni przystąpienia przyszowickiej podsta-
wówki do uczestnictwa w Comeniusie. W czasie 
uroczystości oficjalne wystąpienia przeplatane były 
programem artystycznym w wykonaniu uczniów 
z Przyszowic, na który złożyły się tańce regionalne 
z krajów uczestniczących w programie i stojące na 
bardzo wysokim poziomie minikoncerty pianistyczne 
zagrane przez Tomasza Marcola oraz Wiktorię 
Bartochówną.  Na zakończenie spotkania hiszpańscy 
oraz irlandzcy goście obdarowani zostali drobnymi 
upominkami wręczonymi przez przedstawicieli 
miejscowych władz lokalnych.
Zajęcia w ramach programu prowadzone były 
w szkole przez cały tydzień od 6 do 10 października.
Comenius jest programem na tyle interesującym, że 
warto chociaż pokrótce przedstawić jego podstawo-
we założenia.       
W celu zaprezentowania odmienności kulturowej 
jaką każda ze szkół reprezentuje, każdy rok naszej 
współpracy jest poświęcony innej tematyce. Pierwszy 
rok to poznawanie tańców regionalnych (wtedy 
współpracowała z nami szkoła z Turcji), drugi - sporty 
narodowe, a obecnie „podglądamy mistrzów”, czyli 
uczymy się o sławnych ludziach. To wszystko, co 
pedagodzy przekazują uczniom podczas wizyt to nie 
tylko teoria, lecz przede wszystkim praktyka. Zajęcia 
są niesamowicie urozmaicone, bogate w materiały 
audio - wizualne oraz w pomoce dydaktyczne jak na 
przykład. autentyczne stroje, czy oryginalne piłki. 
Niewątpliwie ogromnym plusem lekcji jest 
bezpośredni kontakt dzieci z językami: hiszpańskim 
i angielskim. To wszystko i wiele innych korzyści 
jakie niosą ze sobą wszystkie Tygodnie Comeniusa 
oraz pozostałe działania w projekcie z pewnością 
będą widoczne w kolejnych etapach pracy przy-
szowickiej podstawówki. Ciężko wypracowane re-
zultaty tej współpracy będą nam jeszcze długo 
towarzyszyły, a autorki i realizatorki projektu: Anna 
Madeja, Violetta Kunkiewicz i Jolanta Nowak - 
Obczyńska zrobią wszystko, żeby tego nie utracić.
Każdą wizytę traktujemy w sposób wyjątkowy 
i szczególny, a ta którą właśnie zakończyliśmy prze-
rosła nasze oczekiwania. Można zapytać dlaczego? 
Wydawałoby się, że fakt, iż gościmy ciągle tych 
samych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z tymi 
samymi uczniami nie wpłynie aż tak korzystnie na 
szkołę, lecz efekt był zaskakująco udany. Uczniowie 
klasy VI i klas V po raz kolejny uczestniczyli w za-
jęciach prowadzonych przez Irlandczyków i Hi-
szpanów. Elementy tych jakże odmiennych kultur 
zostały zaprezentowane uczniom poprzez malarstwo 
artystów: J.P. Rooneya i Pabla Picassa. Można 
stwierdzić, że malarstwo Picassa nie jest zbyt skom-
plikowane; oko na policzku czy ucho na czole… 
Podobnie jest z obrazami Rooneya - co za problem 
namalować wiejską chałupę nad brzegiem morza? 
Zanim jednak uczniowie z Przyszowic zorientowali 
się o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, 
musieli przez pierwsze zajęcia uważnie słuchać 
i patrzeć a potem stopniowo przenosić zdobyte 
wiadomości pędzlem na papier. Zaskakująco dobrze 
słuchali i patrzyli. Stworzyli wspaniałe prace
i z dumą je prezentowali. Zapytani, czy warto było 
brudzić się farbą odpowiadali, że tak. Co więcej, 
niektórym było mało i w domach tworzyli kolejne 
prace. Pytanie po co? A chociażby dlatego, żeby 
pochwalić się: „Spójrz mamo, tak maluje Rooney. 

Nie wiesz kto to? Zaraz ci wszystko opowiem…”

Zanim zakończymy nasz projekt, odbędziemy jeszcze 
dwie wizyty, podczas których będziemy prezentować 
twórczość naszego malarza - Tadeusza Makowskie-
go. Mamy nadzieję, iż uda nam się uzyskać to, co 
pedagodzy z partnerskich szkół uzyskali pracując 
w naszej szkole. Zrobić coś podglądając mistrza - 
z tym przekonaniem wyruszymy i wierzymy, że 
osiągniemy swój cel.
Realizacja projektu sprawia nam, a przede wszystkim 
naszym uczniom wiele radości, pomimo tego iż jest to 
przedsięwzięcie, które wymaga poświęceń i włożenia 
ogromu pracy. Lecz fakt, iż szkoła w Przyszowicach 
należy do zaszczytnego grona niewielu szkół w wo-
jewództwie, które mogą realizować swoje projekty, 
dodaje nam chęci i motywuje nas do działań. Europa 
otworzyła swoje drzwi a nasza szkoła odważyła się 
przekroczyć ich próg. Dla uczniów:  Karoliny, Ani, 
czy Tomka  kontakty, jakie przez trzy lata utrzymują, 
to nie tylko szansa poznania nowego tańca, sportu czy 
sztuki. To również próba sprawdzenia swoich umie-
jętności komunikowania się w języku obcym. Szkoła 
w Przyszowicach właśnie odnosi swój sukces i dzieje 
się to za sprawą zaledwie trzech nauczycielek. 

/tekst: Anna Madeja & J.M./

Przyszowice

foto: J. Miszczyk

Turniej Ogólnopolski w wyciskaniu sztangi 
leżąc - Leszczyny 20.09.2008r.

W zawodach brało udział około 40 zawodników, 
zostały przeprowadzone w kategoriach wagowych 
i wiekowych. Reprezentant GOK Klub "Relaks" 
startował w kategorii do 67,5 kg. i jako 19-letni 
junior z wynikiem 102,5 kg. zdobył swój pierwszy 
złoty medal.

Brawo...
XIV Ogólnopolski Turniej Integracyjny 
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
- Tarnowskie Góry 04.10.2008r.
Zawody odbyły się w Tarnowskich Górach - 
Reptach z udziałem 55 zawodników reprezentu-
jących 10 miast. W kategorii do 75 kg Marcin Papała 
uplasował się na V miejscu. Podniósł sztangę wa-
żącą 110 kg., ustanawiając tym samym nowy rekord 
życiowy.
                                                                    Brawo...

Przed Marcinem, który jest niezwykle utalento-
wanym zawodnikiem nowe wyzwania w postaci 
kolejnych startów: 12.10.2008r. - Puchar Knurowa 
i 18.10.2008r. - Zawody Ogólnopolskie.

Trzymamy kciuki...

                           (Foto i tekst: Eugeniusz Mehlich)
.

Sukcesy Mateusza Papały

Mistrzostwa Śląska 
we wspinaczce

UKS OLIMP przy SP Gierałtowice
Sekcja wspinaczki sportowej „W SKALE’’
Zaprasza na :

.

 V  MISTRZOSTWA   ŚLĄSKA  2008

WE WSPINACZCE SPORTOWEJ
(w konkurencji na trudność i czas)

.

Zawody odbędą się 15 LISTOPADA 2008 r. 
o godzinie 9.30 w SP w Gierałtowicach (koło 
Gliwic) przy ul. Powstańców  Śląskich  41
          tel. 602 74 97 30  lub  0 32 3011 541
.

Kategorie wiekowe dziewcząt i chłopców :
- urodzeni w 1996 r. i młodsi
- urodzeni w 1993 r.-1995 r.
.

Organizatorzy i sponsorzy zawodów :
URZĄD GMINY GIERAŁTOWICE
GMINNY OŚRODEK KULTURY 
GIERAŁTOWICE
SZKOŁA PODSTAWOWA GIERAŁTOWICE
SZKOŁA WSPINACZKOWA JACKA CZECHA 
„W SKALE”
CLIMB ON , HIMOUNTAIN , LANEX , 
LHOTSE ,
 MILO , UNI-SPORT MAMMUT
.

Dojazd : z kierunku Bielska , Rybnika na Orzesze, 
Knurów , Gliwice ,
z kierunku Wrocław – Kraków z autostrady A-4 
zjazd na Chudów, Tychy lub Rybnik
W zawodach mogą brać udział osoby posiadające 
zgodę opiekunów oraz ważną legitymację szkolną.

.„W SKALE ” -  ZAPRASZA



Indywidualnie w kat. dziewcząt – rocznik 2001
1.Anna Wyrobek – S P  Nr 4 w Orzeszu
Indywidualnie w kat. dziewcząt – rocznik 2000
1.Wiktoria Błońska – Z S  P w Ornontowicach
Indyw. w kat.  dziewcząt - rocznik 1998 -99
1.Karolina Łasocha – S P  w Gierałtowicach 
Indyw. w kategorii dziewcząt - rocznik 1996 - 97
1.Aleksandra Spyra – S P w Paniówkach
Drużynowo w kat. dziewcząt - rocz. 1996 - 2001
1.Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach – 340 pkt.
2.Szkoła Podstawowa w Paniówkach – 332 pkt.
3.Szkoła Podstawowa w Chudowie – 314 pkt.
4.Szkoła Podstawowa w Przyszowicach – 222 pkt.
5.Zesp. Szkol.-Przedszkolny w Ornontowicach - 216 pkt.
6.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orzeszu - 40 pkt.
7.LKS „32 Jedność” Przyszowice – 26 pkt.
Indywidualnie w kat.  chłopców -rocznik 2001
1.Rafał Kołoczek – S P w Chudowie
Indywidualnie w kat. chłopców - rocznik 2000
1.Dawid Rydzewski – Z S P w Ornontowicach
Indywidualnie w kat. chłopców -rocznik 1998 -99
1.Przemysław Wiśniewski- Z S  P w Ornontowicach
Indywidualnie w kat. chłopców - rocz.  1996 - 97
1.Oskar Jędrzychowski - S P w Paniówkach
Drużynowo w kat. chłopców - rocznik 1996 - 2001
1.Szkoła Podstawowa w Paniówkach- 360 pkt.
2.Szkoła Podstawowa w Chudowie - 324 pkt.
3.Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach - 318 pkt.
4.Zesp. Szkol. - Przedszkol. w Ornontowicach - 254 pkt.
5.Szkoła Podstawowa w Przyszowicach -205 pkt.
6.Uczniowski Klub Sport. w Gierałtowicach - 50 pkt.
7.LKS „35” Gierałtowice - 47 pkt.
8.LKS „32 Jedność” Przyszowice - 35 pkt.
9.Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orzeszu - 20 pkt.

Indywidualnie w kategorii kobiet - rocznik 1993
1.Patrycja Widuch - Gimnazjum Nr 3 Przyszowice
Indywidualnie w kategorii kobiet - rocznik 1994
1.Ewelina Rusin - Gimnazjum Nr 1 Gierałtowice
Indywidualnie w kategorii kobiet - rocznik 1995
1.Małgorzata Hynisz - Gimnazjum Nr 2 Paniówki
Drużynowo w kat.kobiet - rocznik 1993 - 1995
1.Gimnazjum Nr 3 Przyszowice – 300 pkt.
2.Gimnazjum Nr 2 Paniówki – 274 pkt.
3.Gimnazjum Nr 1 Gierałtowice – 240 pkt.
4.LKS „Jedność 32 Przyszowice” – 80 pkt.
5.LKS „35” Gierałtowice – 54 pkt.
6.LKS „TEMPO” Paniówki – 22 pkt.
7.GKS „GWAREK” Ornontowice – 10 pkt.
Indywidualnie w kat. mężczyzn - rocznik 1993
1.Łukasz Mandok – Gimnazjum Nr 3 Przyszowice
Indywidualnie w kat. mężczyzn - rocznik 1994
1.Nataniel Swat – Gimnazjum Nr 2 Paniówki
Indywidualnie w kat. mężczyzn - rocznik 1995
1.Łukasz Duda – Gimnazjum Nr 2 Paniówki
Drużynowo w kat.  mężczyzn - rocznik 1993 - 95
1.Gimnazjum Nr 3 Przyszowice – 290 pkt.
2.Gimnazjum Nr 2 Paniówki – 256 pkt.
3.Gimnazjum Nr 1 Gierałtowice – 242 pkt.
4.LKS „Jedność 32 Przyszowice” – 90 pkt.
5.GKS „GWAREK” Ornontowice – 60 pkt.
6.LKS „Przełom” Bujaków – 42 pkt.
7.STUSK Orzesze – 38 pkt.

Gimnazja

Szkoły podstawowe
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We wtorek 7.10.2008r. w Gimnazjum nr 3 w Przy-
szowicach odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt i Chłopców. 
W zawodach brały udział gimnazja gminy Gierał-
towice. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce 
zdobyły gimnazjalistki z Gierałtowic, a w kate-
gorii chłopców zwyciężyli uczniowie  z Paniówek. 

Gospodarze imprezy zajęli II miejsce w turnieju 
11- osobowej piłki nożnej chłopców i II miejsce 
w piłce nożnej halowej dziewcząt. 
Dziewczęta z Przyszowic wystąpiły w składzie:
Małgorzata Widera, Monika Widera, Agnieszka 
Bittniok, Katarzyna Boniek, Anna Szołtysek, Ju-
styna Zynek, Joanna Makselon, Klaudia Wiszyń-
ska, Monika Jałowiecka.
Reprezentacja chłopców Gimnazjum nr 3 w Przy-
szowicach: Łukasz Mandok, Michał Sabasz, 
Robert Sarkowicz, Bartek Nowicki, Michał Pilny, 
Kamil Ruciński, Robert Zgorzały, Wojciech 
Biegusiewicz, Tomasz Gołąb, Dawid Jałowiecki, 
Paweł Matura, Paweł Matula, Karol Łachan, 
Mateusz Kuchta , Łukasz Kuchta.
Serdecznie gratulujemy! 

                              /Gimnazjum nr 3 Przyszowice/

Gminny Turniej Piłki 
dziewcząt i W sobotę 27 września br. na boisku LKS „TEMPO” Paniówki odbyły się 

zorganizowane przez Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach „VII 
Jesienne Wojewódzkie Biegi Przełajowe - PANIÓWKI 2008”. 

W zawodach współorganizowanych wraz ze 
Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe 
Zespoły Sportowe w Katowicach wzięło udział 18 
drużyn. Aura sprzyjała zarówno organizatorom, jak 
i samym uczestnikom zawodów. 
Rywalizację rozpoczęto od najmłodszych uczestni-
ków tegorocznych biegów przełajowych - przedszko-
laków. Na starcie stanęło czterech biegaczy - trzy 
dziewczynki i jeden chłopiec reprezentujący  Kankan 
Team Przyszowice. Dystans 50 metrów ukończyli 
wszyscy zawodnicy. Wśród „młodych dam” jako 
pierwsza linię mety przebiegła Maja Karwowska, po 
niej na drugiej pozycji Kamila Szolc, a jako trzecie do 
mety dobiegła Zosia Kowol. W kategorii „młodych 
mężczyzn” zawody ukończył Eryk Karwowski.
Po zakończeniu rywalizacji wśród naszych 
najmłodszych zapalonych biegaczy, przeprowa-
dzono zawody w kategorii dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych i gimnazjów roczników 1993 - 
2001.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli

Wręczenia nagród dokonali: Joachim Bargiel - wójt 
gminy Gierałtowice; Alfred Kubicki - przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Śląskiego Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Katowicach, Mateusz Papkala - 
p rezes  Forum Młodzieży  Samorządowej  
w Gierałtowicach.
W imieniu uczestników, współorganizatorów i człon-
ków FMS, Zarząd Forum Młodzieży Samorządowej 
w Gierałtowicach dziękuje wszystkim sponsorom, 
firmom i osobom, które przyczyniły się do zorganizo-
wania „VII Jesiennych Wojewódzkich Biegów 
Przełajowych - PANIÓWKI  2008”. 

/Mateusz Papkala, foto: J.Miszczyk/

20 września br. odbyły się zawody wędkarskie 
w Knurowie zorganizowane dla sponsorów zawo-
dów dziecięcych przeprowadzonych w czerwcu 
z okazji Dnia Dziecka. Wędkowano na zbiorniku 
Moczury. Okazałe puchary zdobyły drużyny 
z gminy Gierałtowice, m.in. firma Smolnik oraz 
drużyna Urzędu Gminy Gierałtowice.            ./P.M./
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Złowili Puchar



 8. Gwarek Zabrze                       15    23      30:26.

  1. Przyszłość Ciochowice           15    39      41:11

  2. Walka II Makoszowy               15    37      35:8

  6. Orzeł Nakło Śląskie                15    28      36:20.

  9. Gazobudowa Zabrze              15    21      21:23.

7. Carbo Gliwice                         15    27      28:17

4. Ruch II Radzionków                15    33      49:16

13. Gwarek T. Góry                       15    12      10:39

11. Tęcza Wielowieś                    15    14      20:32.

M.     Pkt.       Bramki

5. Jedność 32 Przyszowice 15    28      31:23      

12. KS Strzybnica (T. Góry)          15    13      18:35

16. LKS 35 Gierałtowice              15      0        6:62

 3. Orzeł Miedary                         15    33      33:14.

10.Tempo Paniówki                     15    18      22:26. .

15. Silesia Miechowice (Bytom)   15    10      21:32

Sezon - 2008/2009KLASA OKRĘGOWA
M.    Pkt.      Bramki

  3. Wilki Wilcza                          14    28     33:14

  1. Zaborze Zabrze                    14    34     33:14

  7. Młodość Rudno                    14    22     23:27

  8. Sośnica Gliwice                   14    21     26:24

  16. Start Kleszczów                   14      1      7:49

  4. Orzeł Stanica                       14    27      39:24

  9. Zamkowiec Toszek               14    20     26:21

  13. Sokół Łany Wielkie               14    15    22 :33

 10. Naprzód Żernica                   14     20     22:19

11. Piast Pawłów                        14    20     23:22

14. Olimp Szczygłowice             14    11     15:31

15. Czarni Pyskowice                 14      4     19:44

12. Społem Zabrze                    14    16    31:34

5. KS 94 Rachowice                 14    25     33:19

2. Fortuna Gliwice                    14    30     32:10

   6. Gwiazda Chudów                14    22     22:21

Sezon - 2008/2009KLASA „A”

14. Wawel Wirek Ruda Śląska     15    11      18:35
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Tytuł Miss 

dla Dominiki Lipok 

Foto: Paweł Madeja

Foto: Paweł Madeja

/P. M./

IV Bieg o Puchar 

     20 września br. w Gierałtowicach odbył się IV Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice. Impreza ta rozegrana była w ramach VII cyklu biegowego: Ruda Śląska 
i Gmina Gierałtowice + bieganie = Zdrowe Społeczeństwo.

Gierałtowice

Impreza miała charakter otwarty i udział w niej mógł 
wziąć każdy. Jedynym warunkiem były dobre chęci 
i dobry stan zdrowia. Na starcie stanęło ponad 150 
zawodników reprezentujących niemal wszystkie 
okoliczne gminy i miasta od Chorzowa poprzez Rudę 
Śląską, Zabrze, Gliwice, Gierałtowice, aż do 
Leszczyn. Uczestników podzielono na VI kategorii 
wiekowych. Dodatkowo prowadzona była również 
klasyfikacja w kat. Rodzin. Trasy biegowe wytyczone 
były na ulicach przyległych do Placu Targowego.

Start nastąpił o godz. 15.00. Dystans w zależności od 
kat. wiekowej wynosił od 200 m - najmłodsze dzieci 
do 3000 m dla biegów głównych kobiet i mężczyzn. 
Najmocniej ze sportowego punku widzenia 
obsadzony był Bieg Główny mężczyzn w którym 
startował reprezentant kraju i uczestnik Mistrzostw 
Świata w Skialpinizmie Jarosław Prokop. Wprawdzie 
Skialpinizm to nie biegi uliczne, (kombinacja biegu 
i zjazdu na nartach), to jednak wytrzymałość biegowa 
pomogła mu wygrać w Gierałtowicach.  (C.d. na str. 15.)

Puchar od Klubu Kibica

Fani Górnika Zabrze z terenu Gierałtowic i Przy-
szowic, postanowili wzbogacić kolekcję trofeów  
sportowych Urzędu Gminy Gierałtowice i na ręce 
wójta Joachima Bargiela przekazali okazały puchar, 
zdobyty podczas Turnieju Kibiców Górnika Zabrze - 
Torcida Cup 2008. Warto nadmienić, że Turnieje 
Kibica zabrzańskiego klubu mają już swoją 
wieloletnią tradycję, a na zawody przyjeżdżają fani 
Górnika z całego Śląska. W tegorocznej edycji 
pojawiła się nawet reprezentacja Małopolski.

W piątek 12 września br. zakończyły się zorganizowane przez Forum Młodzieży Samorządowej 
w Gierałtowicach rozgrywki Turnieju Piłki Nożnej Pięcioosobowej o PUCHAR LATA w kategorii 
trampkarzy i juniorów, kończące tegoroczną czternastą edycję turnieju.

W turnieju wzięły udział po 4 drużyny w kategorii trampkarzy rocznik 1996 
i młodsi oraz juniorów rocznik 1991 - 1995.
Rywalizację w czwartek 11 września rozpoczęli juniorzy. Zespoły grały 
systemem “każdy z każdym”. Komplet punktów zgromadziła drużyna 
z Ornontowic, a występujący w niej Jakub Krawczyk z dorobkiem 8 goli 
został królem strzelców. Za najlepszego bramkarza uznano Mateusza 
Smude z Paniówek, natomiast miano wyróżniających się zawodników 
otrzymali: Ewelina Rusin z Gierałtowic i Rafał Wojcięga z Mikołowa.
Następnego dnia do rywalizacji przystąpili trampkarze. Dobry przykład 
dany przez starszych kolegów zaowocował zdobyciem przez uczniów 
z Ornontowic kompletu punktów. I w tym wypadku królem strzelców został 
zawodnik zwycięskiej drużyny. Jakub Sewerin skopiował wynik swojego 
imiennika z gimnazjum, strzelając również  8 bramek.  
Najlepszym bramkarzem w kategorii trampkarzy został Tomasz Loska reprezentujący Paniówki, a wy-
różniającymi się zawodnikami byli: Aleksandra Płowiec z Gierałtowic i Karol Kubosz z Chudowa. 
Nagrodą za 1 m. w obydwu kat. wiekowych był puchar ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego oraz sprzęt sportowy od firmy Telekomfort Domin S.J. z Paniówek. Za 2 m. Drużyny otrzymały 
puchary ufundowane przez GOK w Gierałtowicach, natomiast zespoły, które zajęły 3 m. otrzymały puchary od 
FMS z Gierałtowic.    

1. Gimnazjum Ornontowice        - 9 pkt.
2. Gimnazjum nr 4 Mikołów        - 4 pkt.
3. Gimnazjum nr 2 Paniówki       - 2 pkt.
4. Gimnazjum nr 1 Gierałtowice  - 1 pkt.

Juniorzy     Tabela końcowa

1. Z. S. P. Ornontowice               - 9 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Chudów  - 6 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Paniówki - 1 pkt.
4. Szkoła Podst. Gierałtowice      - 1 pkt.

Trampkarze     Tabela końcowa
Nagrody wręczali: Barbara Mansfeld - 
kierownik REiZ UG Gierałtowice,
Roman Domin - prezes TELEKOMFORT S.J.
Mateusz Papkala - prezes FMS w Gierałtow.

a
sezonu - finał Jesieni

      W takim momencie chętnie sięgamy po statystyki 
i tabele, bo to one w końcu obrazują dorobek i stan 
posiadania. Od ostatniego wydania WIEŚCI upłynęło 
osiem rund (wg. kalendarza ligowego), a w tabelach 
pozycje drużyn z gminy Gierałtowice prawie nie 
drgnęły. Piłkarze z Przyszowic ciągle udowadniają 
przynależność do czołówki, pokonując na przykład w 
12 kolejce ówczesnego  lidera! Orła Miedary 2:1, ale 
na zakończenie jesieni ciągle są na tej samej pozycji.   

Fragment zwycięskiego meczu Jedności  Przyszowice z Orłem Miedary

Podobnie przedstawia się sprawa drużyny z Gierałto-
wic, ciągle bez punktu i niezmiennie ta sama pozycja.   
Piłkarze Tempa Paniówki wykonali jeden krok do 
przodu awansując na 10 miejsce. 
W klasie “A” Gwiazda z Chudowa zaczyna świecić 
coraz jaśniej i pnie się w górę tabeli. /J.M./

Król strzelców



1.Zbigniew Fijałkowski-Świętochłowice

13.Kazimierz Baszcz (64 lata!)-Przyszowice

1.Jarosław Prokop - Bielszowice

1.Monika Piegza - Ruda Śl.Godula

2.Małgorzata Hynisz - 
5.Monika Skrobol - Przyszowice

1.Jakub Mazur - Zabrze
3.Grzegorz Błaszczyk - Przyszowice

4.Jakub Wiaterek - Gierałtowice

1.Stefania Błachno - Ruda Śl. Wirek
4.Elżbieta Rusin - Przyszowice

15
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autor: Paweł Madeja
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Litery z szarych pól utworzą rozwiązanie krzyżówki

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2008 roku, 
na adres: BIURO PROMOCJI UG Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice. 
Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosowane zostaną nagrody.

Pionowo
1.Tego dnia katolicy modlą się za wszystkich, którzy odeszli
2. Utrudnia widoczność na drodze, często występuje 
    w okresie jesieni
3. Święty, rozdaje dzieciom prezenty
4. Nazwa tego miesiąca pochodzi od opadających jesienią  liści
6. Zapalamy go ku czci i pamięci zmarłych
10. Święto związane tradycją lania wosku przez uszko od klucza
12. Okrycie na dłonie noszone dla ochrony przed chłodem
13. Narodowe Święto ... –  obchodzone 11 listopada
14. W okresie jesieni dzieci robią z nich ludziki
16. ... jesienna - wyznacza na półkuli północnej początek jesieni
17. Na przykład:  włoskie, ziemne, 
19. Czas poprzedzający pamiątkę przyjścia Jezusa na świat
22. ... zimowe - najkrótszy dzień w roku
25. Jeden z kolorów jesieni
26. Potoczne określenie na deszczową pogodę
27. Obrzędy poświęcone przodkom obchodzone na jesieni, 
      pisał o nich A. Mickiewicz

Poziomo
5. “Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa ...”
7.  Chłodna, nieprzyjemna pogoda, najczęściej jesienna 
8.  Liście tego drzewa znajdują się na okładce bieżącego 
     numeru Wieści
9.  Rośliny wysiewane jesienią, rozpoczynają wegetację 
     przed zimą
11. Dojrzałe, czerwone owoce tego drzewa są oznaką jesieni
15. Gromadzą je na zimę zwierzęta
18. Może chronić zarówno przed deszczem jak i słońcem
20. Okres roku między jesienią i zimą
21. Miesiąc w którym rozpoczyna się astronomiczna jesień
23. Drzewo o charakterystycznym ciężkim 
      i twardym drewnie
24. Święto... - popularne święto w USA obchodzone 
      w czwarty czwartek listopada
28. Okrywa szyję w chłodne jesienne dni
29. Wszystkich ... - uroczystość ku czci świętych
30. Zmieniają swój kolor na jesień
31. Dziesiąty miesiąc w roku

Za poprawne rozwiązanie krzyżówki  z poprzedniego 
numeru, nagrody otrzymują: Renata Bryłka z Paniówek,
Piotr Nowak z Paniówek, Leon Weinstein z Przyszowic.

Najszybsi od lewej: Mirosław Połeć, Jarosław Prokop, Marian Stefański. Najmłodsi medaliści.

Medalistki w kategorii kobiet, od lewej: Beata Lepa, Beata Wrońska, Agata Kołodziej. Na trasie. Nagrody zawsze sprawiają dużą frajdę.

Zawodników gorąco dopingowały rodziny, znajomi oraz 
zgromadzeni na trasie gierałtowiczanie.  Po dobiegnięciu do 
mety ostatniego zawodnika w ostatniej konkurencji przyszedł 
czas na wręczanie Pucharów i nagród. Puchary wręczał tytułowy 
ich fundator - wójt Joachim Bargiel w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Gminy Gierałtowice Piotra Szołtyska. 
Pozostali zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe. Godnym podkreślenia jest fakt, 
iż organizatorzy postarali się oto, aby nagrodę otrzymał niemal 
każdy uczestnik zawodów. Za sprawą przeprowadzonej szybko 
i na gorąco loterii rozdano wśród biegaczy kilkadziesiąt upo-
minków ufundowanych przez organizatorów i sponsorów. 
Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy Gierałtowice, 
GOK w Gierałtowicach, Miasto Ruda Śląska, MOSiR Ruda 
Śląska, TKKF Jastrząb Ruda Śląska.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Dziewczęta - 1998 i młodsze                         

Chłopcy - 1998 i młodsi                         

Dziewczęta - 1995 - 1997                         

Dziewczęta - 1992 - 1994                         

Chłopcy - 1992 - 1994                         

Kobiety - 1991 i starsze                         

Chłopcy - 1995 - 1997                         

Zwycięzcy:

1.Kamil Węgler - Ruda Śl. Godula

1.Monika Mochnia - Ruda Śl.Wirek

1.Adrian Połeć - Ruda Śl.Halemba

3.Nataniel Swat - 



Pamięci Jana Pawła IIPamięci Jana Pawła IIPamięci Jana Pawła II
Trzydziesta rocznica wyboru papieża Polaka na Stolicę Piotrową była okazją do organizowania w całym 
kraju wielu imprez artystycznych i spotkań poświęconych pamięci naszego wielkiego Rodaka. Również 
i w gminie Gierałtowice październikowy Koncert Pieśni Maryjnych w Paniówkach oraz Koncert Muzyki 
Organowej w Gierałtowicach dedykowane były Janowi Pawłowi II.

VI Koncert Muzyki OrganowejVI Koncert Muzyki Organo wej
Muzyka budzi w se rcach pragnienie dobrych czynó w /Pitagoras/Muzyka budzi w se rcach pragnienie dobrych czynó w /Pitagoras/Gierałtowice

„Muzyka budzi w sercach pragnienie dobrych czynów” /Pitagoras/.
To motto VI Koncertu Muzyki Organowej, który odbył się w kościele 
parafialnym w Gierałtowicach 12 października br.
.

Cała Polska obchodziła w tę niedzielę już po raz ósmy Dzień Papieski. Na wiele 
sposobów można okazywać cześć i przywiązanie do naszego Papieża. W całym 
kraju odbywały się spotkania, koncerty, wieczornice i sympozja przypominające 
Jego życie i „dobre czyny”, którymi nas obdarował.
.

A my? My zorganizowaliśmy Koncert Muzyki Organowej. 
Muzycy zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar. Usłyszeliśmy dzieła 
największego organisty wszech czasów - Jana Sebastiana Bacha, ale były też

utwory lżejsze np. z repertuaru Mireille Mathieu. Po raz pierwszy wykonano też 
utwór skomponowany specjalnie na tę okazję przez Mirosława Hajduka 
z Przyszowic. I choć był to koncert organowy, to w niektórych utworach 
instrumentami towarzyszącymi były trąbki i obój. Zagrali dla nas: Marta Kogut 
z Rybnika, Beata Stawowy z córką Karoliną (obój) z Gierałtowic, Wojciech 
Miczka (organy i śpiew), Jarosław Hajduk (trąbka) z Przyszowic, Łukasz 
Wielgosz z Knurowa, Rafał Majowski z Paniówek, Michał Majowski (trąbka) 
i Piotr Szczygioł (trąbka) z Borowej Wsi.Tak jak w ubiegłym roku na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali  „Barkę”- ulubioną pieśń Jana Pawła II .
Dziękujemy wszystkim przybyłym i już zapraszamy na kolejny koncert za rok.
Koncert zorganizowało Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach przy 
finansowym i organizacyjnym wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
 /Janina Rożek/

foto: Jerzy Miszczyk

19 października w kościele parafialnym pw. św. Urbana w Paniów-
kach odbył się 13 Koncert Pieśni Maryjnych. Imprezę zadedyko-
wano Janowi Pawłowi II, w 30 rocznicę jego pontyfikatu. 

Bogaty repertuar tegorocznego spotkania z pieśnią Maryjną  spięty były klamrą 
dwóch utworów wykonanych wspólnie przez połączone chóry z Paniówek, 
Chudowa, Gierałtowic i Przyszowic. Koncert otworzył hymn Gaude Mater 
Polonia. Gminnym megachórem dyrygowała Andronika Krawiec. Jeszcze raz 
połączone zespoły wystąpiły na zakończenie koncertu wykonując San Subito. 
Tym razem pod dyrekcją Beaty Stawowy, na oboju akompaniowała Karolina 
Stawowy, a na organach zagrał Mirosław Marcol. Pomiędzy tymi wykonaniami 
publiczność zgromadzona w świątyni miała okazję wysłuchać minikoncertów   

w wykonaniu Chóru Bel Canto z Chudowa pod batutą Barbary Jałowieckiej, 
Chóru Skowronek z Gierałtowic pod dyrekcją Beaty Stawowy, Chóru Słowik 
z Przyszowic poprowadzonego przez Henryka Mandrysza oraz Chóru Cecylia 
z Paniówek pod dyrekcją Androniki Krawiec. Formuła koncertu zakłada, 
iż w przerwach pomiędzy utworami muzycznymi publiczność ma również okazję 
wysłuchać słowa mówionego. Wiersze i fragmenty utworów poetyckich recyto-
wali: Wiktor Mryka, Aleksandra Spyra, Patryk Luboiński, Angelika Tokarska, 
Tomasz Matula, Daria Szołtysek, Dorota Szołtysek, Tomasz Strzoda. 
Recytatorów przygotowała Magdalena Gajda - katechetka SP  im. Jana Pawła II 
w Paniówkach. Błogosławieństwo Boże,  jakiego udzielił wszystkim zebranym 
ks. proboszcz Michał Woliński zakończyło to udane widowisko poetycko-
muzyczne w kościele farnym w Paniówkach. Organizatorami imprezy byli: Chór 
Cecylia z Paniówek, GOK w Gierałtowicach oraz parafia pw. św. Urbana 
w Paniówkach. Konferansjerkę sprawnie  i ciepło poprowadziła Urszula Długaj.  
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