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Komunikaty 

Kalendarium
Imprezy w gminie Gierałtowice

maj

czerwiec

Tragiczna karta najnowszej historii Polski
   Zapewne sobota 10 kwietnia 2010 roku na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich Polaków, jako dzień tragiczny w najnowszej historii kraju. Fakt, 
że w jednej chwili zginęli prezydent RP i tak wiele osób pełniących najwa-
żniejsze funkcje państwowe,  głęboko poruszył chyba każdego z nas. Wśród 
96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem byli również politycy z naszego 
regionu - Krystyna Bochenek, Grzegorz Dolniak, Mariusz Handzlik, Sławo-
mir Skrzypek oraz  ksiądz Adam Pilch.   

17 kwietnia w Gliwicach odbyły się uroczystości 
żałobne za zmarłych w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. Było to symboliczne pożegnanie 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego 
małżonki oraz 94 pozostałych zmarłych przez 
mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego.
Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem 
Ducha Świętego, gdzie ustawiono tablicę z na-
zwiskami wszystkich zmarłych oraz stojak 
ze zdjęciem ś. p. Lecha i Marii Kaczyńskich. 
Pod pomnikiem znicz zapalili starosta gliwicki 
Michał Nieszporek oraz prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. Następnie, po modlitwie 
odmówionej przez wszystkich zebranych,  
złożono wieńce i kwiaty. W imieniu Powiatu 
Gliwickiego wieniec złożyli przewodni-

czący Rady Powiatu Tadeusz Mamok, starosta 
Michał Nieszporek oraz radny Bogdan Litwin. 
Znicze i kwiaty ponieśli pod symboliczną tablicę 
także radni Henryk Szary, Szymon Kościarz, 

Powiatowe uroczystości żałobne 

Dokończenie na s.3

  Trwająca ponad tydzień żałoba narodowa  
zobowiązywała do przestrzegania odpowiednich 
zachowań. Cenniejsze jest jednak chyba to, jak 
na tragedię reagowaliśmy prywatnie, z głębi du-
szy, z potrzeby serca.
   W gminie Gierałtowice widać było zarówno 
oficjalne symbole żałoby jak i te wypływające 
ze spontanicznych reakcji mieszkańców. 
Na budynkach publicznych zatknięto flagi narodo-
we ozdobione kirem, ale podobne symbole można 
było również zobaczyć na prywatnych pojazdach 
czy posesjach. W intencji ofiar modlono się w ko-
ściołach. Młodzież szkolna składała kwiaty i za-
palała znicze w miejscach symbolicznych, upa-

miętniających tragedie narodowe i lokalne z prze-
szłości. Tak było na cmentarzach w Przyszowicach 
(pod obeliskiem poświęconym Ślązakom depor-
towanym i poległym w ZSRR) i Gierałtowicach  
pod  pomnikiem upamiętniającym mieszkańców 
Gierałtowic zamordowanych w Katyniu. 
W księdze kondolencyjnej wystawionej w Sta-
rostwie Powiatowym w Gliwicach wpisu dokonał 
wójt gminy Joachim Bargiel.
Przyszedł wreszcie czas pożegnań. W Katowicach 
chowano senator Krystynę Bochenek. Za życia 
była osobą związaną z gminą więzami osobistymi. 
W uroczystościach żałobnych udział wziął Janusz 
Korus, wicewójt gminy Gierałtowice.

J.Miszczyk

Foto: Sławomir Gruszka

Foto: Sławomir Gruszka

  Wójt gminy Gierałtowice informuje, 
iż w miesiącu kwietniu 2010 r. na terenie 
gminy Gierałtowice ruszyła akcja zbiórki 
przeterminowanych lub zbędnych leków 
od mieszkańców Gminy.
Lekarstwa można wrzucać do specjalnie ozna-
czonych pojemników ulokowanych w następu-
jących punktach:                    
Apteka św. Barbary w Gierałtowicach 
przy ul. Ks. Roboty 76
Apteka Medico w Paniówkach 
przy ul. A. Swobody 1
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach 
przy ul. Parkowej 11
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chudowie 
Przy ul. Szkolnej 54

.

    Informuje się mieszkańców Gminy Gierał-
towice, że począwszy od 24 kwietnia wzno-
wiona zostaje na terenie Gminy akcja zbiera-
nia odpadów „zielonych” umieszczanych 
w odpłatnych, specjalnie do tego przezna-
czonych workach.                
Osoby posiadające umowę na odbiór odpadów 
komunalnych podpisaną z firmą Remondis 
Gliwice Sp. z o.o. mogą nabyć specjalne worki, 
w których można składować odpady zielone 
tzw. miękkie, tzn. liście, trawa oraz miękkie 
końcówki żywopłotu pochodzące z jego pielę-
gnacyjnego przycinania. Nie można tam skła-
dować np. twardych gałęzi drzew itp. Cena 
jednego worka wynosi 3 złote 75 groszy.       
Worki będą zbierane 2 razy w miesiącu, w każdą 
drugą i czwartą sobotę miesiąca. Warunkiem 
odbioru worków będzie wcześniejsze (naj-
później dwa dni przed terminem wywozu) zgło-
szenie zamiaru wystawienia worków w Refe-
racie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy lub 
w Biurze Sołtysa.                         
Szczegółowe informacje w Referacie Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy oraz w Biurze Soł-
tysa.                    

.

.

.

.

zbiórka odpadów zielonych

22.05. 2010 r.
Turniej szachowy „Przyszowicka Wiosna”.
Organizatorzy - GOK Gierałtowice, Szkoła 
Podstawowa w Przyszowicach.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Przyszowicach. 

22.05. 2010 r.
Rajd rowerowy Stokrotki.
Organizator - Klub Stokrotka.
Zbiórka o godz. 10.00 przed Urzędem Gminy 
w Gierałtowicach.

12 i 13. 06. 2010 r.
„Śląskie Gody” w połączeniu z obchodami 
720 - lecia Gierałtowic.
Organizatorzy: GOK, UG, KGW Gierałtowice.
Miejsce: Plac Targowy w Gierałtowicach.
Więcej informacji na stronie 7.

18.06.2010 r.
XXXIV Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych. 
Pobyt uczestników w Gierałtowicach planowany 
o godz. 9.40, w Chudowie o 10. 15.
Więcej informacji na stronie 14. 
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Stanisław Rudzki oraz Gizela Sadło. Uroczy
 towarzyszył poczet sztandarowy Powiatu 

Gliwickiego. 
Po oddaniu hołdu zmarłym zebrani przeszli do gli-
wickiej Katedry, gdzie mszę św. żałobną 
koncelebrował ks. biskup Gerard Kusz. W liturgię 
słowa – czytanie oraz modlitwę wiernych – włą-
czyły się radne Powiatu Gliwickiego Elżbieta 
Kołodziej i Ewa Jurczyga. Mszę uświetnił występ

-
stości

połączonych chórów Akademickiego Zespołu 
Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
oraz  Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
Ks. biskup Gerard Kusz mówił o wielkiej ofierze, 
jaką złożył naród polski w Katyniu – zarówno 
przed 70 laty, jak i w niedawnej katastrofie, 
w której zginęła elita Rzeczpospolitej Polskiej. – 
Oby Pan Bóg tę ofiarę przyjął i wypełnił ją dla 
dobra naszego narodu – tymi słowami zakończył 
homilię biskup.

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Takiej dedykacji koncertu nikt wcześniej nie przewidział. Pierwotnie występ miał 
uczcić dwusetną rocznicę urodzin wielkiego kompozytora. Jednak tragiczne dla 
Polski wydarzenia dnia poprzedniego sprawiły, że muzykę Chopina grano również 
w hołdzie ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

    Spotkanie zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Muzyczne MOZART z Gierałtowic oraz Gim-
nazjum nr 3 z Przyszowic miało miejsce 11 kwiet-
nia w kościele parafialnym w Gierałtowicach.     
Trwał drugi dzień żałoby narodowej. Przed kon-
certem minutą ciszy uczczono pamięć rodaków, 
którzy dzień wcześniej (w sobotę 10 kwietnia br.) 
zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Wśród publiczności miejsce zajął wójt gminy 
Joachim Bargiel.   
     Dziesiątki zapalonych świec to częsty element 
scenografii towarzyszącej koncertom młodych 
muzyków z gierałtowickiego Stowarzyszenia Mu-
zycznego MOZART. Tego dnia palące się świece 
nabrały dodatkowego symbolicznego wymiaru.
    Program koncertu poświęconego Fryderykowi 
Chopinowi oraz tragicznie zmarłym elitom pol-
skiego życia publicznego otworzyła znana pieśń 
Chopina „Życzenie”. Grano również sławne ma-
zurki, polonezy, walce i nokturny wielkiego pol-
skiego kompozytora. Najbardziej zapracowanym

 .

solistą tego wieczoru był Tomasz Marcol.      
Kilkakrotnie do pianina zasiadali również: Marta 
Rożek, Laura Dymarz, Barbara Koźluk, Sylwia 
Szulc. Najmłodszym wykonawcą był Piotr Smol-
nik. Wszyscy są uczniami Studia Muzycznego 
Gama prowadzonego przez Mirosławę Sander.
     Występy młodych adeptów pianina przeplatały 
się z recytacjami znanych wierszy o Fryderyku 
Chopinie. Publiczność miała m.in. okazję wy-
słuchać fragmentu znanego wiersza C.K. Norwida 
„Fortepian Chopina” oraz „Śmierć Chopina” 
L. Staffa. Deklamowali: Agnieszka Opszędek, 
Aleksandra Sobota, Bartłomiej Kula i Krzysztof  
Tomaszek - uczniowie  Gimnazjum nr 3 w Przy-
szowicach.  Poetycką część widowiska przygoto-
wała Aneta Marek - polonistka z przyszowickiego 
gimnazjum. 

 .

Tekst i foto: J. Miszczyk

  Krystyna Bochenek
- wicemarszałek Senatu RP 

    22 kwietnia w archikatedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach pożegnano Krystynę Bochenek
 - wicemarszałek Senatu RP. 
Nabożeństwo żałobne koncelebrował abp. Da-
mian Zimoń. W ostatniej drodze byli przy niej: 
rodzina, przedstawiciele najwyższych władz 
państwa z premierem i marszałkiem Senatu RP,  
posłowie, senatorowie. W uroczystości uczestni-
czyły również dziesiątki delegacji z miast i wsi 
śląskich oraz setki osób, którym prywatnie Pani 
Senator była osobą bliską. Gminę Gierałtowice 
reprezentował wicewójt Janusz Korus.

    Krystyna Bochenek urodziła się 30 czerwca 
1953 roku w Katowicach.
Z gminą Gierałtowice związana była poprzez 
rodzinę. Bywała tu często. Prywatnie i przy oka-
zji różnych wydarzeń kulturalnych i spo-
łecznych. Mieszkańcy zapewne pamiętają 
senator Bochenek z takich spotkań jak: 
„Wojewódzkie Obchody Dnia Bibliotekarza”, 
które odbyły się w Gierałtowicach w roku 2007, 
czy spotkanie z mieszkańcami pt. „Ocalić od za-
pomnienia”. Warto przypomnieć, że miejscowe 
Koło Związku Górnośląskiego wysunęło kandy-
daturę Krystyny Bochenek do nagrody im. Woj-
ciecha Korfantego, którą otrzymała wraz 
z mężem Andrzejem.
   Prowadziła wyjątkowo aktywne i twórcze 
życie. W 1976 roku ukończyła studia na Wy-
dziale Fiolologii Polskiej Uniwersytetu Śląskie-
go i rozpoczęła pracę jako dziennikarka.
W 1987 roku stworzyła największą w kraju 
imprezę upowszechniającą język polski - 
ogólnopolskie „Dyktando”. Odbyło się już kilka-
naście jego edycji - krajowych i zagranicznych 
(dla Polonii).
Z jej inicjatywy Senat RP podjął uchwałę w spra-
wie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka 
Polskiego. Od roku 2007 była członkiem Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk. Pełniła funkcję przewodni-
czącej Komisji Języka w Mediach. 
W Senacie V kadencji była członkinią Komisji 
Kultury i Środków Przekazu. W następnej zosta-
ła jej przewodniczącą.
W VII kadencji Izby Wyższej piastował funkcję 
wicemarszałka Senatu RP.  /Opr. J.M./

Emanuel Baron w listopadzie 2008 roku, pod pomni- 
kiem w Przyszowicach.

   14 kwietnia, w wieku 86 lat po długiej 
chorobie odszedł od nas Emanuel Baron, 
wieloletni prezes knurowskiego Oddziału 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 kwietnia 
w Knurowie. W ostatniej drodze towarzyszyła 
mu rodzina, przyjaciele ze związku, bliscy 
oraz władze samorządowe Knurowa i gminy 
Gierłatowice.

Emanuel Baron funkcję prezesa knurowskiego 
Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych piastował przez 25 lat. 
Był częstym gościem w gminie Gierałtowice, 
towarzysząc obchodom wielu uroczystości i świąt 
narodowych. Foto: J. Miszczyk

J. M.

24 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Gie-
rałtowicach zorganizował wycieczkę do Muze-
um Śląskiego w Katowicach, gdzie uczestnicy 
mogli zobaczyć wystawę pt. „Śląskie ofiary 
Katynia” oraz pozostałe eksponaty placówki.
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Sesje Rady Gminy Gierałtowice

Sesja RG w dniu 11 marca 2010 r. 

Sesja RG w dniu 29 kwietnia 2010 r. - Sesja absolutoryjna

    Sesję otworzył i obradom przewodniczył Piotr 
Szołtysek - przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice. 
W czasie  obrad głos zabrali m.in. przewodniczący 
poszczególnych komisji RG, informując o pracach 
komisji w okresie międzysesyjnym. 
Wśród referujących znaleźli się: Marek Bła-
szczyk - przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Grażyna Malec - przewodnicząca 
Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Eugeniusz 
Kurpas - przewodniczący Komisji Górnictwa, 
Alojzy Madeja - przewodniczący Komisji Samo-
rządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Po-
rządku, Marian Szołtysek - przewodniczący Ko-
misji Budżetu i Planowania, a także Wiesław 
Paszek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Istotne było również wystąpienie skarbnika 
gminy, Michała Kafanke, który poinformował, 

że realizacja planowanych oszczędności w budże-
cie przebiega na poziomie znacznie niższym 
od zaplanowanej. Stwierdził również, że nie są 
realizowane oszczędności ustalone z dyrektorami 
szkół. Skarbnik wyraził obawę, że w takiej sytuacji 
realizacja planów finansowych może okazać się 
niemożliwa. 
W czasie obrad sesji podjęto również szereg 
uchwał, m.in. w sprawach: - określenia górnych 
stawek opłat za usługi usuwania odpadów komu-
nalnych, - wyznaczenia podmiotu, w którym wy-
konywana będzie kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna, - udzielenia pomocy 
finansowej dla powiatu gliwickiego na realizację 
zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2910S, ul. Szkolna w Chudowie.
Podjęto również uchwałę w sprawie planów prac 
komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice.

    Kluczowym punktem obrad sesji było rozpa-
trzenie i podjęcie uchwał w sprawie utworzenia 
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w sołec-
twach: Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice.    
Wolą większości radnych uchwała została podjęta. 
Warto przypomnieć, że we wrześniu 2009 roku 
RG podjęła w tej sprawie uchwałę intencyjną. 
Zespoły Szkolno-Przedszkolne będą funkcjono-
wały w ww. sołectwach od 1 września 2010 r.

    Za podjęciem tej uchwały przemawiały względy

.

ekonomiczne i organizacyjne placówek oświa-
towych gminy. Ustanowienie jednego zarządcy 
obiektów oświatowych i jednego pracodawcy dla 
pracowników oświatowych w danym sołectwie 
pozwoli bardziej efektywnie wykorzystać bazę 
oświatową. Powołanie  zespołów daje również  or-
ganowi prowadzącemu większe możliwości za-
pewnienia stabilności zatrudnienia nauczycieli 
w okresie niżu demograficznego, obejmującego 
aktualnie gminę Gierałtowice. 

    W projekcie organizacji pracy szkół i przed-
szkoli na rok szkolny 2010/2011 podjęte zostaną 
decyzje by skutki zmian związane z utworzeniem 
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych były dla 
pracowników oświaty jak najmniej odczuwalne.

  Systematyczny wzrost wydatków bieżących 
w ostatnich latach na realizację zadań własnych 
gminy z zakresu oświaty i wychowania dopro-
wadził do konieczności podjęcia bardziej zdecy-
dowanych działań zmierzających do ustabi-
lizowania ich poziomu, przy założeniu utrzymania 
wysokich standardów oświatowych wypracowa-
nych w ubiegłych latach. Wpływ na przyjęte roz-
wiązania organizacyjne w jednostkach oświaty 
i wychowania miały zarówno czynniki zewnętrzne 

(tj. kryzys ekonomiczny i gospodarczy w kraju i na 
świecie w 2009 roku, który przełożył się na kondy-
cję finansów publicznych gminy Gierałtowice), 
jak również nowe wyzwania inwestycyjne na 
gruncie gminnym tj. budowa ogólnogminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ście-
ków - największej z realizowanych dotychczas in-
westycji gminy Gierałtowice o wartości 108 mln 
zł, współfinansowanej z budżetu Unii Euro-
pejskiej (55 mln zł). Zmianie uległy również 
przepisy prawa regulujące gospodarkę finansową 
gminy. Nowa ustawa o finansach publicznych 
wprowadza obostrzenia dotyczące możliwości 
konstruowania jak i wykonania budżetu gminy.  
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   22 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach spotkali się soł-
tysi z terenu powiatu gliwickiego.     
Tematem był wybór przedstawicieli do 
koła powiatowego Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Śląskiego (SSWŚ). 

    W spotkaniu udział wzięło 22 sołtysów. 
Prowadzący spotkanie Krystian Kiełabasa, 
sołtys Proboszczowic, poinformował, że inte-
grują się już sołtysi powiatów: rybnickiego, 
raciborskiego, będzińskiego, lublinieckiego, 
myszkowskiego i żywieckiego. Teraz kolej na 
powiat gliwicki. Obecni na sali po krótkiej 
dyskusji zdecydowali, że w skład koła będzie 
wchodzić 2 lub 3 przedstawicieli danej gminy. 
W efekcie Koło Powiatowe SSWŚ Powiatu 
Gliwickiego tworzą Gerda Czapelka (sołectwo 
Gierałtowice), Małgorzata Domin (Paniówki), 
Bożena Stanik (Kuźnia Nieborowska), Jan 
Gamoń  (Wilcza),  Krystian Kiełbasa  
(Proboszczowice), Ewald Migas (Pniów), Kry-
styna Miozga (Boguszyce), Andrzej Frejno 
(Niewiesze), Erwin Koszek (Pławniowice), 
Ewa Richter (Taciszów). 
Do tego grona dołączą jeszcze sołtysi z gmin 
Sośnicowice i Wielowieś. 
Podczas spotkania ustalono również, że 10 maja 
o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach odbędzie się spotkanie koła powiato-
wego, w trakcie którego wybrane zostaną jego 
władze. 
Organizatorami spotkania byli starosta gliwicki 
Michał Nieszporek i Krystian Kiełbasa. W spo-
tkaniu uczestniczył Marcin Stronczek, członek 
Zarządu Powiatu Gliwickiego.

.

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

Najważniejszym punktem obrad sesji było rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium wójtowi gminy Gierałtowice za wykonanie budżetu w roku 2009.
Rada Gminy udzieliła absolutorium jednogłośnie.

Biwak z mamutem
    Serdecznie zapraszamy nad jezioro 
Dzierżno koło Pyskowic na „Turysty-
czny biwak z mamutem”.                     
W sobotę 15 maja Starostwo Powiatowe w Gli-
wicach organizuje imprezę plenerową pod nazwą 
„Turystyczny biwak z powiatowym mamutem”. 
Impreza odbędzie się nad jeziorem Dzierżno na 
terenie wokół Hotelu Spółka Dzierżno 
(ul. Na Grobli 2, Pyskowice). W jego trakcie 
odbędą się m.in. Minitargi Turystyczne, występy 
zespołów muzycznych oraz wiele imprez 
towarzyszących.                
- W programie imprezy wystąpią m.in. zespoły 
Universe, Dwie Korony i Minimummasy.      
Publiczność będą też bawić grupy artystyczne, 
m.in. Kapela  Biesiada. Całość poprowadzi Jacek 
Borkowski, a towarzyszyć mu będzie gotujący 
śląskie potrawy Dariusz Gnatowski, czyli 
Popularny pan Boczek z serialu „Świat według 
Kiepskich”.                   
    Na Minitargach Turystycznych zapoznać się 
będzie można z ofertą m.in. hoteli, ośrodków 
wypoczynkowych, gospodarstw agroturysty-
cznych oraz gmin powiatu gliwickiego. 
Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy na biwak! 
Wstęp wolny, atrakcji moc. Przypominamy  
sobota 15 maja, początek imprezy o godzinie 
14.00, bawić się można do godz. 22.00.
Impreza organizowana jest w ramach projektu 
„Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty tury-
stycznej powiatu gliwickiego”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

 .

.

 .

.
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    Józefowie: Kornas, Maślanka, Kapłanek, Dłu-
gaj, Rożek, Jaworek, Organiściok, Bryłka w dniu 
imienin swojego patrona, św. Józefa - opiekuna 
rodzin, wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu 
z wójtem gminy Gierałtowice. Spotkanie odbyło 
się 19 marca w budynku gminnego magistratu. 
Wprawdzie miało charakter kurtuazyjny, jednak 
nie obyło się bez rozmów na tematy związane z ży-
ciem gminy. Uczestnicy cenią sobie możliwość 
wymiany zdań i poglądów w serdecznej i luźnej 
atmosferze. Wszyscy przybyli biorą na co dzień 
aktywny udział w życiu lokalnej społeczności.

Udzielają się zawodowo i społecznie. 
    W tym roku zabrakło stałego uczestnika spotkań 
Józefa Posiłka -  sołtysa Chudowa, który przeby-
wał w tym czasie na leczeniu sanatoryjnym. Sołtys 
połączył się jednak telefonicznie z wójtem Bar-
gielem i na jego ręce przekazał pozdrowienia dla 
wszystkich uczestników piątkowego spotkania. 
To znamienny fakt świadczący o tym, jak bardzo 
Józefowie cenią sobie wspólną debatę w dniu 
święta swojego patrona.

/J. M./

Przyszowice

W dniu 12 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Przyszowicach. W czasie obrad wy-
brano władze spółki. Stanowisko prezesa Zarzą-
du Przedsiębiorstwa ponownie objął Tadeusz 
Wranik.   

Koło Gospodyń Wiejskich
w Gierałtowicach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gmin Powiatu Gliwickiego

LKS Jedność 32 Przyszowice

OSP Chudów

PGK Sp. z o.o.

Gerda Czapelka została nową przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach.     
Dotychczasowa wieloletnia przewodnicząca 
Lidia Kocjan zrezygnowała z pełnienia funkcji 
ze względu na wiek. W uznaniu zasług koło 
postanowiło nadać Lidii Kocjan tytuł: „Hono-
rowej Przewodniczącej KGW w Gierałto-
wicach”.
 Zebranie miało miejsce 19 kwietnia. Dokonano 
na nim również wyboru Zarządu Koła. Wice-
przewodniczącą ponownie została wybrana 
Irena Ficek. Sekretarzem koła została Irena 
Nowacka, a skarbnikiem Ruta Kossubek. 

.

Nowym przewodniczącym Koła Terenowego 
w Gierałtowicach został Krzysztof Wiaterek.    
Poprzednio pełnił w nim funkcję wiceprzewo-
dniczącego. Wyboru dokonano w związku z re-
zygnacją Gerdy Czapelki - dotychczasowej 
przewodniczącej. Jej ustąpienie ze stanowiska 
podyktowane było nowymi obowiązkami wyni-
kającymi z objęcia przez nią funkcji przewo-
dniczącej KGW w Gierałtowicach.
Zebranie koła odbyło się 26 kwietnia br. 
Funkcję wiceprzewodniczącej koła powierzono 
Urszuli Cieślik, a na skarbnika wybrano Jerze-
go Serwatkę.

.

14 marca br. w Przyszowicach odbyło się zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze w LKS Jedność 
32 Przyszowice. Jednym z jego elementów był 
wybór nowych władz. Prezesm ponownie został 
Marian Szołtysek.

23 marca br. w jednostce OSP w Chudowie odby-
ło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące 
działalność strażaków w minionym roku.
Zebraniu przewodniczył Alfred Kubicki- prezes 
Zarządu Gminnego OSP w Gierałtowicach. 
Uczestniczył w nim również Antoni Żymełka - 
Komendant Gminny OSP w Gierałtowicach, 
a zarazem komendant Jednostki OSP w Chu-
dowie. W trakcie zebrania poruszono również 
sprawy dotyczące planów działalności statu-
towej i społeczno-kulturalnej miejscowej 
jednostki OSP w roku bieżącym .  

Henryk Mandrysz odebrał im. W. Korfantego

    Jedną z Nagród Promocyjnych im. Woj-
ciecha Korfantego przyznano w tym roku 
Zabrzańskiemu Stowarzyszeniu Kultu-
ralnemu Załogowej Górniczej Orkiestry 
Dętej „Makoszowy”(Dawniej Orkiestra Dęta 
KWK Makoszowy). Kapituła nagrody doce-
niła dorobek i starz orkiestry. W uzasa-
dnieniu werdyktu napisano: za stuletnie 
koncertowanie będące dowodem ciągłości 
kultury muzycznej Górnego Śląska w tym 
pięćdziesiąt lat z dyrygentem Panem 
Henrykiem Mandryszem.

   W imieniu orkiestry i własnym odebrał ją dy-
rygent Henryk Mandrysz. Wręczał i gratulował 
Józef Buszman - prezes Związku Górnośląskiego.  
Uroczystość odbyła się 19 kwietnia w Centrum 
Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.            
Nagrody im. W. Korfantego od roku 1993 przy-
znaje Związek Górnośląski - regionalna organi-
zacja promująca śląską kulturę i tradycję. 
Co roku nagrodami wyróżniane są zasłużone dla

 regionu instytucje oraz osoby warte promowania.
Warto wspomnieć, że laureatami poprzednich 
edycji nagrody byli m.in.: Kazimierz Kutz, 
Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, prof. Jan 
Miodek, abp Damian Zimoń, Józef Skrzek oraz 
Krystyna i Andrzej Bochenkowie.
Miejsce Henryka Mandrysza i jego orkiestry w tak 
zacnym gronie to niewątpliwie duża nobilitacja 
i sukces. Swoją pracą z pewnością sobie na to za-
służył. Należy do tych osób, które szczęśliwie 
połączyły życiową pasję z wykonywanym zawo-
dem. Od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się krze-
wieniem kultury muzycznej w regionie. Najdłużej 
związany jest z Orkiestrą Górniczą z Makoszów. 
Jako muzyk zadebiutował w niej w roku 1958, 
mając zaledwie 15 lat. Siedem lat później stanął 
za jej pulpitem dyrygenckim i prowadzi zespół, 
aż do dzisiaj. Od 31 lat mieszka w Przyszowicach.  
Przez cały ten okres pracuje jako dyrygent z przy-
szowickim Chórem Mieszanym Słowik. 

Jerzy Miszczyk

Foto: archiwum H. Mandrysza

/J.M./
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Przypominamy, że trwa konkurs foto-
graficzny pt. „Wszystko się zmienia 
a Kołocz nadal ten sam”. Przedsięwzięciu 
patronuje wójt gminy Gierałtowice.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotogra-
fujących. Jego celem jest pokazanie Kołocza 
jako ważnego elementu towarzyszącego w wy-
darzeniach z życia mieszkańców gminy. Prace 
można nadsyłać do 1 czerwca br. pod adres: 
Urząd Gminy Gierałtowice 
ul. Ks. Roboty 48 
z dopiskiem: „Wszystko się zmienia, a kołocz nadal 
ten sam” .
Szczegóły i regulamin konkursu na stronie interne-
towej gminy: www.gieraltowice.pl

Konkurs fotograficzny

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza 
wszystkich mieszkańców i sympatyków 
gminy do udziału w konkursie na hasło pro-
mujące Kołocz z Gminy Gierałtowice, 
pt. „Jesz ciasto to wymyśl dla niego hasło”. 
Celem konkursu jest wyłonienie hasła, które 
będzie promować Kołocz z Gminy Gierałtowice. 
Hasło ma się składać z 2 - 5 wyrazów, powinno 
być uniwersalne i łatwo się adaptować do kon-
kretnych potrzeb, powinno być łatwo przetłuma-
czalne na języki obce. Każdy z uczestników 
może zgłosić tylko jedno hasło.                             
Konkurs rozpoczyna się 8 marca 2010 roku, 
a termin nadsyłania prac wyznaczony jest na 
2 czerwca 2010 roku.                    
Prace należy nadsyłać pod adres:                 
Urząd Gminy Gierałtowice               
Konkurs „Jesz ciasto to wymyśl dla niego 
hasło”                  
ul. Ks. Roboty 48, 44 - 186 Gierałtowice             
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stro-
nie internetowej UG. Wręczenie nagród będzie 
miało miejsce 13 czerwca podczas Godów 
Śląskich w sołectwie Gierałtowice.

.

.
 .
.

.

.

W trosce o ptaki powracające do naszego kraju z dalekiej podróży Referat Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice zakupił budki lęgowe przeznaczone dla 
takich ptaków jak: sikora, kwiczoł, kos, szpak, skowronek, pliszka i wielu innych.              

    Podczas akcji zorganizowanej przez pracowni-
ków Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gmi-
ny Gierałtowice przy współpracy z Eryką Dymarz, 
nauczycielem biologii w Szkole Podstawowej 
w Przyszowicach oraz z uczniami klas szóstych, 
budki zostały zawieszone na drzewach rosnących 
w Zespole Pałacowo - Parkowym w Przyszowi-
cach. Spotkanie zostało przeprowadzona w formie 
lekcji w terenie, gdzie uczniowie mieli okazję 
obserwować ptaki. Uczyli się rozpoznawać ich 
głosy, zwyczaje oraz sposób obrączkowania pta-
ków.                       
   Zajęcia prowadziła Aleksandra Sokół - z zami-
łowania ornitolog, dzięki której uczniowie zdobyli 
wiadomości, których na próżno szukać 
w podręcznikach szkolnych.                 
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Dzieci z ogromnym zacieka-
wieniem słuchały ciekawostek związanych z ży-
ciem ptaków oraz chętnie pomagały przy za-
wieszaniu „mieszkań”.                   
Po tak udanej akcji pozostaje tylko czekać na 
pierwszych mieszkańców budek lęgowych.

.

.

.

/Referat Ochrony Środowiska UG/

    Już od kilku lat w Gimnazjum nr 2 w Paniówkach organizowany jest konkurs mate-
matyczny „Szkolny Rachmistrz”. Okazuje się, że rachowanie i obliczanie skompliko-
wanych zadań może być zaraźliwe. Bakcyla liczenia połknęli również uczniowie i dorośli 
mieszkańcy sąsiednich sołectw. O tym kto zostanie królem matematyków w gminie 
Gierałtowice przekonamy się już w maju br. podczas międzygimnazjalnego etapu 
„Rachmistrza”.

   Etap gimnazjalany konkursu przeprowadzo-
nego w Paniówkach wyłonił reprezentację Gim-
nazjum nr 2 na zmagania szczebla gminnego. Ro-
zegrano go w marcu br. na terenie miejscowej 
szkoły. 
    Zwycięzcami wśród uczniów zostali: Hanna 
Mijacz i Artur Swoboda - I miejsce, Robert 
Kosiński - II miejsce, Daniel Skrzypczyk - III 
miejsce.   
  Zawodnicy Ci reprezentowali społeczność 
uczniowską również w tej części konkursu, na 
którą corocznie zapraszani są rodzice gimna-
zjalistów, bądź inni przedstawiciele rodzin.         
Równorzędne dwa pierwsze miejsca przypadły 
tym razem drużynie szkolnej w składzie: Robert 
Kosiński, Daniel Skrzypczyk i Artur Swoboda  
oraz drużynie gości: Krystynie Bartoszek (absol-
wentce z roku 2008) i Wojtkowi Bartoszkowi 
(uczniowi klasy pierwszej). Warto podkreślić 
wyrównany poziom logicznego myślenia,  zdrową 
rywalizację i poczucie humoru wszystkich ucze-
stników matematycznych potyczek.

    Zwycięzcy zostali nagrodzeni darmowymi bi-
letami wstępu na basen „Wodnik” w  Paniówkach-  
wiadomo przecież, że „w zdrowym ciele, zdrowy 
duch”. Organizatorami konkursu byli w tym roku 
nauczyciele: Iwona Długaj-Skrzydeł i Marek 
Mnich, przy silnym poparciu ze strony dyrektora 
gimnazjum, Małgorzaty Wiśniewskiej.            
Etap międzygimnazjalny „Rachmistrza” - już 
w maju. Patronat nad imprezą objął wójt gminy 
Gierałtowice.                  

.

.

Szkolny Rachmistrz

8 kwietnia w Paniówkach odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. 

Sprawdzian przeprowadzono w dwóch grupach 
wiekowy. 
Wśród gimnazjalistów największą wiedzą 
wykazał się Wojciech Jałowiecki z Gierałtowic. 
Miejsce drugie zajął Maciej Promny z Pa-
niówek, a trzecie - Tomasz Matula również 
z Paniówek.
W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kolejność była następująca: 1 miejsce - Michał 
Sabasz z Przyszowic, 2 miejsce - Grzegorz Ma-
tula z Paniówek, 3 miejsce - Wojciech Matula 
z Paniówek. 
Wszyscy wymienieni uzyskali prawo reprezen-
towania gminy na zawodach powiatowych.
Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Gie-
rałtowicach, wręczali zwycięzcom: wójt Joa-
chim Bargiel oraz Alfred Kubicki - prezes 
Zarządu Gminnego Związku OSP w Gierał-
towicach.
Pytania turniejowe przygotowała Jednostka 
Państwowej Straży Pożarnej z Gliwic. 
Turniejowemu jury przewodniczył Wojciech 
Gąsior - dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej w Knurowie.

Spotkanie autorskie
    Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach była organizatorem spotkania 
autorskiego, na którym gierałtowickiej publiczności zaprezentowali się: pisarz - Jerzy 
Buczyński oraz historyk  - Andrzej Sznajder.

Spotkanie odbyło się w 28 kwietnia w sali sesyjnej 
UG w Gierałtowicach.
Jerzy Buczyński jest autorem książek propagują-
cych kulturę i tradycję śląską. Wydał m.in. „Zwier-
ciadło śląskie”, „Skarbiec legend śląskich”. Jego 
książka „Bojdy ślónskie” napisana w języku ślą-
skim znalazła się w wykazie utworów (prowadzo-   

nych przez ISO, SIL i Bibliotekę Kongresu USA) 
uzasadniających wpisanie języka śląskiego na listę 
języków świata.
Drugim z bohaterów spotkania był Andrzej Sznaj-
der -  pracownik naukowy IPN w Katowicach.   
Wykładem pt. „Katyń”, przybliżył słuchaczom 
wiedzę o tragicznych wydarzeniach sprzed 70 lat.   
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Na scenie i w garderobie Gliwickiego Teatru Muzycznego

Szachy w Przyszowicach

Atrakcyjne zajęcia 
w gierałtowickiej świetlicy

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach i Szkoła Podstawowa w Przyszo-
wicach serdecznie zapraszają na turniej 
szachowy „Przyszowicka Wiosna”, który 
rozegrany zostanie w szkole w sobotę 
22 maja. 

    W zawodach mogą wziąć udział zarówno 
szachiści amatorzy jak i zrzeszeni w klubach 
sportowych. Dziewięciorundowy turniej roze-
grany zostanie tempem po 15 minut na partię 
dla zawodnika. Organizatorzy przewidzieli 
liczne nagrody dla najlepszych, zarówno w kla-
syfikacji generalnej, jak i dla juniorów w grupach 
wiekowych. Szczegółowe informacje na temat 
turnieju na stronie: .chessarbiter.to.pl 
Prosimy o wcześniejsze zapisy poprzez serwis 
chessarbiter albo w świetlicach Gminnego 
Ośrodka Kultury. Celem turnieju jest integracja 
lokalnego środowiska szachistów, co, mamy 
nadzieję, zaowocuje powstaniem w przyszłości 
klubu szachowego na terenie naszej gminy.

www

GOK zaprasza
    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach serdecznie zaprasza wszystkich mieszkań-
ców gminy do udziału w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, które odbędą się w naj-
bliższym czasie. Szczególnie zachęcamy do wspólnej zabawy podczas „Śląskich Godów” 
w sołectwie Gierałtowice, w dniach 12 i 13 czerwca. 
Dla miłośników tańca latyno-amerykańskiego przygotowaliśmy Warsztaty Taneczne 
Salsy, natomiast zwolennikom rozrywki intelektualnej proponujemy udział w turnieju 
szachowym „Przyszowicka Wiosna”. Szczegóły na tej samej stronie.   

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach.
Celem konkursu jest:
- zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
do popularyzacji swojej miejscowości
- wyzwalanie w dzieciach, młodzieży i doro-
słych potrzeby integracji z własną miejscowo-
ścią
- rozwijanie umiejętności plastycznych i foto-
graficznych.
Prace należy nadsyłać do 24.05.2010 pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
ul. Korfantego 7
44-186 Gierałtowice
lub przynieść osobiście w godzinach od 13.00 
do 20.00.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie 
nagród odbędzie się 12.06.2010 r. podczas 
„Śląskich Godów”.
Warunki uczestnictwa: konkurs adresowany 
jest do następujących grup wiekowych:
I grupa - szkoła podstawowa
II grupa - gimnazjum
III grupa - dorośli
1. Każdy z uczestników może nadesłać 
maksymalnie 3 prace:
- prace plastyczne format A4, A3
- prace fotograficzne format dowolny
2. Prace plastyczne mogą być wykonywane do-
wolnymi technikami, fotografie czarno-białe 
lub kolorowe.
3. Prace tematycznie powinny być związane 
z sołectwem Gierałtowice.
4. Każda praca powinna zawierać kartę ucze-
stnika: imię, nazwisko, grupę wiekową, zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych wykorzy-
stywanych w celach konkursu, oraz podpis 
opiekuna (dotyczy osób nieletnich).
5. Przed doręczeniem prace należy zabezpie-
czyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe informa-
cje w Gminnym Ośrodku Kultury 
tel. 32 3011312.
Uwagi końcowe:
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na wła-
sność oragnizatora. Oraganizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do wystawienia prac w celu uświe-
tnienia 720-lecia sołectwa Gierałtowice.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do udziału w jubileuszowym konkursie.

/GOK/

  Jubileuszowy konkurs plastyczno-
fotograficzny dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych pt.: „Moje Gierałtowice”.

Konkurs z nagrodami!

Świetlica Gierałtowice zaprasza na następu-
jące zajęcia:

- Indywidualne zajęcia gry na organach: 
terminy do indywidualnego ustalenia z instru-
ktorem Beatą Stawowy.
- Zajęcia teatralne: środy godz. 16.00
- Korepetycje z języka niemieckiego: 
pon. w godz. 17.00-19.00, czw. 17.00-19.00 
- Zajęcia plastyczne: pon. 15.30, czw. 13.00.

Śląskie Gody
Informacje o programie imprezy

Godz. 16.00 - uroczysta msza św. w kościele 
parafialnym w Gierałtowicach z okazji 720 - lecia 
Gierałtowic.
Od godz. 17.30 do 19.00 - Przegląd Młodych Ta-
lentów.
Od godz. 19.00 koncerty śląskich kapel rocko-
wych: Granda i Droga Ewakuacyjna.
Po koncercie - dyskoteka.

Sobota - 12 czerwca 

Niedziela - 13 czerwca 

Podobnie jak w latach ubiegłych impreza odbę-
dzie się na Placu Targowym w Gierałtowicach.

Świętowanie rozpoczynamy o godz. 16.00.
Czekają liczne atrakcje!
W programie m.in.: Występ Orkiestry Dętej OSP 
Przyszowice, Konkurs Gotowania Żuru, spotkanie 
ze Śląskim Trio Piotra Szefera. 
Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury: www.gok.gieraltowice.pl 
i plakatach.

Warsztaty Taneczne Salsy
Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek w sali 
LKS Gierałtowice w godzinach od 17.00 do 21.00 
(2 godz. tańca solo, 2 godz. w parach). Zapraszamy 
zarówno pary jak i indywidualnych miłośników 
salsy. Udział w zajęciach jest bezpłatny! 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisać można się 
dzwoniąc do GOK w Gierałtowicach pod numer 
tel. 32 30 11 511.
Warsztaty odbywają się w ramach projektu: 
„Sport, muzyka oraz gry, tak integrujemy się my 
Gierałtowice”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

/GOK/

W ramach programu Study Tours to Poland 21 kwietnia br. do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gierałtowicach przybyli z wizytą studenci z Europy Wschodniej.

    Ośmioosobowa grupa z Rosji i Ukrainy ucze-
stniczyła w prezentacji nt. Rozwoju gminy Gierał-
towice, którą w języku rosyjskim przedstawił wójt 
Joachim Bargiel.
W dalszej części spotkania studenci pod opieką 
dyrektor GBP Lidii Pietrowskiej i Agnieszki 
Nowak z UG, mieli okazję zwiedzić kilka 
gminnych atrakcji, m.in.: Izbę łod starki, zabytki 
Chudowa i Przyszowic.   
    Ważnym punktem było spotkanie z uczestni-
kami programu „Na dobry początek” - realizo-
wanego przez bibliotekę. Dialog społeczny, akty-
wizacja lokalna, pozyskiwanie środków poprzez 
udział w programach, idea wolontariatu - to te-
maty, które zostały poruszone na spotkaniu 

w gminnej książnicy. Grupa uczestniczyła również 
w zajęciach z dziećmi (w wieku przedszkolnym), 
które korzystają z dobrodziejstw programu. 
Maluchy miały okazję poznać regionalne zabawy 
zaprezentowane przez gości.
   Na koniec odbyła się prezentacja przygotowana 
przez: Kristinę, Olyę, Vołodymira i Oksanę 
z Ukrainy oraz Kristinę, Irinę i Andrieja z Rosji 
na temat ich rodzinnych miast: Kijowa, Odessy, 
Ługańska, Vinnitsa na Ukrainie oraz Petersburga 
i Briańska w Rosji. Ożywiona dyskusja oraz 
spontaniczne reakcje potwierdziły, że dialog po-
między młodzieżą jest rzeczą naturalną i potrze-
bną, nie zna granic.

L.P. / J.M.
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  „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana 
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”

  ą radosną nowiną, głoszącą zmartwych-

wstanie Chrystusa cały świat chrześcijański 
podzielił się w Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego. W tym roku w kościele Rzymsko-
katolickim przypadła w dniu 4 kwietnia.

    W kościołach gminy Gierałtowice odprawione 
zostały uroczyste msze rezurekcyjne, połączone 
z procesjami. Niesiono Hostię w monstrancji 
oraz liturgiczne symbole święta: krzyż ozdo-
biony stułą, paschał i figurę Jezusa Zmartwych-
wstałego.   
Procesja rezurekcyjna jest wyrazem radości 
ze święta. Po smutku Wielkiego Piątku i często 
żarliwych modlitwach przy grobie Pana, po 
oczekiwaniu w sobotę, przyszedł wreszcie czas 
na ogłoszenie radosnej nowiny: Chrystus 
Zmartwychwstał!  
W kościołach czytano ewangelię wg. św. Jana 
opisującą tą największą tajemnicę chrześci-
jaństwa. Z pewnością są to jedne z najbardziej 
znanych i najczęściej cytowanych fragmentów 
pisma świętego. Pomimo to w Niedzielę Zmar-
twychwstania zapewne wielu z nas czeka, aby 
kolejny raz je usłyszeć. Co sprawia, że tekst 
ewangelisty tak szczególnie na nas działa? 
Warto te słowa pisma św. przypomnieć raz 
jeszcze, gdyż niosą dla nas wiadomość aktualną 
nie tylko w okresie świąt Wielkiejnocy.  

T

/Ks. M. M. Mioduszewski/

Zmartwychwstanie Jezusa

    W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, 
przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła 
kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc 
i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: 
„Zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie go 
złożono”. Piotr i ten drugi uczeń wyruszyli więc 
i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz 
drugi uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy 
znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zo-
baczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do 
środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr 
i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące 
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie. 
Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz 
zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł 
ten drugi uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. 
A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmował 
bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba, aby On powstał 
z martwych.
                                /Ewangelia wg św. Jana 20, 1-9/

W Przyszowicach po raz ósmy, w Paniówkach pierwszy, odbyły się spotkania 
z pieśnią pasyjną, zorganizowane przez miejscowe chóry.

Przyszowice

   Pieśni pasyjne to utwory muzyczne traktujące 
o męce Pańskiej. Wykonywane są najczęściej 
w okresie Wielkiego Postu. 

Chór Słowik z Przyszowic od ośmiu lat organi-
zuje „Spotkania z Pieśnią Pasyjną im. ks. Fran-
ciszka Pogrzeby”. Patronem honorowym impre-
zy jest pochodzący z Przyszowic ks. biskup 
Stefan Cichy. I nie jest to z pewnością patronat 
papierowy. Pomimo rozlicznych obowiązków 
wynikających z piastowania urzędu Biskupa 
Legnickiego, zawsze znajduje czas, aby uczestni-
czyć w przyszowickich spotkaniach.           
  Tegoroczna ich edycja odbyła się 14 marca  
w kościele pw. św. Jana Nepomucena. Oprócz 
gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście - Chór Halka z Kozłowej Góry pod dyrekcją 

Aleksandry Poniszowskiej oraz Chór Lutnia 
kierowany przez Jana Zygana. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiele znanych 
utworów pasyjnych. Duże wrażenie zrobiła pieśń 
„W krzyżu cierpienie” w opr . Flasza, zaśpiewana 
przez połączone chóry. Dyrygował Henryk 
Mandrysz. Do ciekawszych punktów programu 
artystycznego należał również występ Aleksan-
dry Poniszowskiej. Solistka obdarzona ładnie 
brzmiącym sopranem wykonała „Vergiss mein 
nicht” Jana Sebastiana Bacha. 
   Po wyczerpaniu programu koncertu, zasłużo-
nych oklaskach dla wykonawców, głos zabrał 
ks. biskup Stefan Cichy, który na zakończenie 
swojego wystąpienia udzielił zebranym błogosła-
wieństwa Bożego.     

  Nową inicjatywą Chóru Cecylia z Paniówek 
jest koncert muzyki pasyjnej zatytułowany  
„Gorzkie żale z muzyką sakralną”. Wykonanie 
muzyki poświęconej męce Pańskiej, to pomysł 
ubogacenia przeżywania okresu Wielkiego Postu. 
Poparł go proboszcz miejscowej parafii ksiądz  
Michał Woliński. 
  Koncert odbył 21 marca br. w kościele pw. 
św. Urbana. Wystąpiły dwa chóry mieszane: 
Colonovica z Kolonowskiego pod dyrekcją Iwony 
Cierpich oraz Cecylia z Paniówek pod kiero-
wnictwem Androniki Krawiec.
Koncert otworzyła pieśń „Przy Twym krzyżu” 
wykonana wspólnie przez połączone zespoły 

śpiewacze. W dalszej jego części publiczność 
wysłuchała m.in.: „W krzyżu cierpienie”, „Ludu 
mój ludu”, „Miserere” w wykonaniu zespołu z Ko-
lonowskiego. W repertuarze gospodarzy znalazły 
się m.in. utwory: „Bądź mi litościw”, „Syn marno-
trawny” oraz piękna pieśń „O Jezu mój” Johannesa 
Brahmsa.
Publiczność doceniła śpiewaków i prowadzące ich 
dyrygentki oklaskami. 
Był też czas na wspólną modlitwę. Na zakończenie 
spotkania, błogosławieństwa udzielił zebranym 
ks. proboszcz Michał Woliński.  

Opr. i foto: J. Miszczyk

Róże ks. Biskupowi Stefanowi Cichemu wręczają : Irena Cziumplik - prezes Chóru Słowik, oraz Józef Długaj - wiceprezes

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk
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Jest najstarszą tego typu imprezą muzyczną w gminie Gierałtowice. 
Koncerty Pieśni Sakralnej od osiemnastu lat organizuje Chór Skowronek
z Gierałtowic. Wspierają je również: Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gierałtowicach. 

   XVIII edycja koncertu odbyła się 25 kwietnia 
w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Szka-
plerznej w Gierałtowicach. Wystąpiły chóry: 
Słowik z Przyszowic, Bel Canto z Chudowa 
i Skowronek z Gierałtowic. Spotkanie ubogacili 
również: Karolina Stawowy grą na oboju oraz 
Mirosław Marcol na organach.
Miejsca wśród publiczności zajęli m.in.: wójt 
gminy Joachim Bargiel, prezes honorowy Chóru 
Skowronek (i wieloletni jego dyrygent) Jerzy 
Pogocki.
   Koncert rozpoczęto wspólnym wykonaniem 
uroczystej pieśni hymnicznej „Gaude Mater 
Polonia” - Raduj się Matko Polsko. Połączonymi 
chórami dyrygowała Beata Stawowy.
W dalszej jego części wystąpił Chór Bel Canto 
z Chudowa pod dyrekcją Barbary Jałowieckiej - 
Cempury. Zespół wykonał: „Wielbić Pana chcę”, 
„Modlitwę o pokój” oraz „Pieśń Wielkanocną”.
Z kolei Chór Słowik z Przyszowic pod batutą 
Henryka Mandrysza zaprezentował m.in. pieśni: 
„Jezus Chrystus zmartwychwstały”, „Wstań 
z grobu”. 
W programie imprezy znalazło się również miej-
sce na recytację utworów poetyckich. Deklamo- 

wały: Wiktoria Mól oraz Sylwia Szulc - 
uczennice Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. 
Gospodarze - Chór Skowronek, wystąpili na za-
kończenie. Zespół pod kierownictwem Beaty 
Stawowy zaśpiewał kilka znanych pieśni. Przed 
wykonaniem „Ave Verum”, prowadząca koncert 
Gabriela Więcko powiedziała - W tym utworze 
ujawni się ciągłość pokoleniowa w gierałtowickim 
chórze. Występują dwie solistki: babcia - Elżbieta 
Bismor oraz wnuczka - Dominka Zwięzek.
Rodzinny występ nagrodzono serdecznymi bra-
wami. 
Dobrze dysponowany tej wiosny Skowronek za-
kończył koncert wzruszającym wykonaniem 
bardzo znanej i pięknej pieśni „Ave Maria”. 
Wstawki solowe na oboju zagrała Karolina Sta-
wowy. Na organach akompaniował Mirosław 
Marcol. Utwór zadedykowano pamięci ofiar kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem. 
Na zakończenie spotkania błogosławieństwa 
Bożego udzielił zebranym ks. wikary Leszek Flis.
Po koncercie prezes Chóru Skowronek Tadeusz 
Czech  zaprosił uczestników na kawę i kołocz.    

J.Miszczyk

Nagrody dla gierałtowickich twórców 
sztuki zdobniczej  

Joanna i Józef Urbanikowie z Gierałtowic 
ponownie znaleźli się w gronie twórców 
najpiękniejszych kroszonek górno-
śląskich. Urodę i walory artystyczne prac 
Urbaników doceniło jury XXI edycji kon-
kursu „Górnośląskie Kroszonki”. Jego 
organizatorem jest Muzeum w Gliwicach.       

Gliwice

   Przed ogłoszeniem werdyktu jury musiało wy-
konać sporą pracę. Na konkurs wpłynęło bowiem 
545 pięknie zdobionych kroszonek z terenu Gór-
nego Śląska. Prace oceniano w czterech kate-
goriach w zależności od techniki wykonania. 
Najbardziej popularną i prestiżową jest technika 
rytownicza, polegająca na zdrapywaniu z jajka 
uprzednio naniesionej farby. W tej kategorii 
I miejsce zajął Szymon Dylus. Natomiast 
Joanna Urbanik z Gierałtowic otrzymała jedno 
z ośmiu przyznanych wyróżnień. Techniką ryto-
wniczą posługuje się również Józef Urbanik, 

którego kroszonki otrzymały jedną z trzech 
nagród specjalnych ufundowanych przez sta-
rostę powiatu gliwickiego.
    Gala wręczenia nagród odbyła się 21 marca br. 
w siedzibie muzeum mieszczącej się w zabytko-
wej willi Caro. Laureatom gratulowali m.in. : sta-
rosta gliwicki Michał Nieszporek, dyrektor

Dokończenie na s.10

Kroszonki Joanny Urbanik. Technika rytownicza

Kroszonki Teresy Drapały. Malowane woskiem
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muzeum Grzegorz Krawczyk oraz ks. Adam 
Kozak - przedstawiciel biskupa ordynariusza 
diecezji gliwickiej.
   Nowością tegorocznej edycji konkursu było 
umiejscowienie wystawy w Galerii Mpik, 
mieszczącej się w gliwickim rynku (dotychczas 
kroszonki eksponowano w muzeum), warto 
jednak było urządzić sobie dodatkowy spacer. 
W przeszklonych gablotach zajmujących niemal 
całą powierzchnię galerii można było podziwiać 
wspaniałe ornamenty, pięknie dobrane kolory 
pokrywające te prawdziwe małe arcydzieła sztu-
ki zdobniczej. Zachwycały również pomysło-
wość i oryginalne techniki zdobienia jajek. 
W kategorii prac wykonywanych technikami 
nowatorskimi na wystawie prezentowane były 
również jajka zdobione koronką wykonaną 
na szydełku, autorstwa Urszuli Mazurek z Gie-
rałtowic. Wśród prac znalazły się również kro-
szonki oplecione włóczką, nićmi, a nawet ażuro-
we zdobione wiertłem dentystycznym.    

Tekst i foto: J. Miszczyk

Obchody Jubileuszu 45-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach okazały się 
doniosłym wydarzeniem towarzyskim i kulturalnym w życiu lokalnej społeczności. 
Uroczystość przyciągnęła dziesiątki sympatyków, przyjaciół i znajomych szacownych 
Jubilatek. Nie zabrakło również przedstawicieli Urzędu Gminy i wielu organizacji 
współpracujących na co dzień z członkiniami koła.

   Zaletą wszelkich jubileuszy obchodzonych 
w małych miejscowościach jest to, że serdeczności 
zazwyczaj na nich nie brakuje. Świętuje się niemal 
jak w rodzinie. Tak było i na benefisie Koła Go-
spodyń Wiejskich w Gierałtowicach.        
Uroczystość odbyła się 20 marca w gierałtowickiej 
restauracji Szmaragdowa. Jubilatki zewsząd zbie-
rały szczere gratulacje, powinszowania i życzenia. 
Kolejka osób (z naręczami kwiatów) pragnących 
wyrazić swoje uznanie i sympatię ciągnęła się 
przez całą salę. W imieniu koła gratulacje 
odbierały: Lidia Kocjan - przewodnicząca KGW 
w Gierałtowicach oraz Irena Ficek - wice-
przewodnicząca. Wśród składających życzenia 
znaleźli się mi.in.: wójt gminy Joachim Bargiel, 
przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek, 
prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Katowicach Andrzej 
Krawczyk, sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka, 
a także przedstawiciele oświaty, zaprzyjaźnionych 
Kół Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego,  
OSP, Związku Emerytów i Rencistów oraz wielu 
lokalnych organizacji pozarządowych.
    W części oficjalnej spotkania nie zabrakło 
przemówień i wystąpień zarówno ze strony 
gospodyń jak i gości. Przewodnicząca Lidia 
Kocjan przybliżyła historię koła sięgającą roku 
1965, wspominając jego pierwszą przewodniczącą 
Gabrielę Kłobuszowską. Wymieniła również 
długą listę imprez i przedsięwzięć kulturalnych,

.

które koło organizowało, lub czynnie wspierało - 
począwszy od różnorakich kursów dokształca-
jących, a skończywszy na udziale w tak ważnych 
dla gminy imprezach jak Dożynki czy Śląskie 
Gody. Z kolei wójt Bargiel podkreślił olbrzymie 
zasługi gospodyń w promocji gminy. Poprzez 
obsługę oficjalnych stoisk gminy na różnego ro-
dzaju kiermaszach i imprezach. Ubrane w trady-
cyjne stroje śląskie, sprawiają, że gmina jest 
zauważana i rozpoznawana. Powszechne uznanie 
budzą przedmioty rękodzieła artystycznego wyko-
nywane przez członkinie koła, a gierałtowickie 
kroszonki znane są w całym kraju.
Część oficjalna przeplatana była występami mu-
zycznymi oraz tekstami prezentowanymi przez 
młodzież szkolną z Gierałtowic. Program artysty-
czny specjalnie na tą okazję przygotowała Beata 
Stawowy z Gminnego Ośrodka Kultury.
    Jednym z donioślejszych momentów jubileuszu 
była ceremonia dekoracji orderem „Zasłużonej 
Matki Wsi”. Z rąk prezesa WZRKiOR  Andrzeja 
Krawczyka, otrzymała go przewodnicząca koła 
Lidia Kocjan.
Spotkanie Jubileuszowe zakończono uroczystym 
obiadem. Była również okazja do zabawy 
na parkiecie.
Całe spotkanie upłynęło w ciepłej, rodzinnej atmo-
sferze.          

Joachimowi  Bargielowi - wójtowi gminy Gierałtowice, 
Piotrowi Szołtyskowi - przewodniczący Rady Gminy,
Pawłowi Rosickiemu - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach,
Andrzejowi Czapelce - prezesowi Kółka Rolniczego w  Gierałtowicach,
Hermanowi Szymikowi z Zakładu  Remontowo - Budowlanego,
Lucjanowi Materze - Apteka św. Barbary,
Darii i Arturowi Tomiczkom - Restauracja SZMARAGDOWA,
Tomaszowi Serwatce - G-Net  Internet - telefon,
Krzysztofowi Wiaterkowi - Sklep CHELMAR,
Właścicielom Salonu Masażu ALOHA,
Henrykowi Bryzikowi - Firma „Bryzik”, 
Marii Szołtysek - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne.

Gierałtowickie Koło Gospodyń Wiejskich pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, instytucjom i firmom, które przyczyniły się do zorganizowania jubileuszu. Szczególnie 
gorące podziękowania składamy:

Jerzy Miszczyk

Foto: K. Wiaterek

Gospodynie w FORUM

Koło Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic 
wzięło udział w Jarmarku Żywności Eko-
logicznej w Centrum Handlowym Forum 
w Gliwicach.

Jarmark odbył od 12 do 14 marca. Do FORUM 
przyjechali producenci żywności ekologicznej - 
naturalnych wędlin, wędzonych ryb, zakopiań-
skich oscypków, kozich serów czy miodów. 
Ponadto każdy mógł wziąć udział w zabawie 
dojenia Mućki i robienia serów.               
Dzieci miały okazję poznać uroki wiejskiego 
życia podczas zabawy w farmera. Panie z Koła 
robiły kroszonki, udzielały rad dotyczących 
zdobienia jaj wielkanocnych. Sprzedawały 
rękodzieło.                  

.

.A. Nowak
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Stronę zredagowała młodzież szkolna uczestnicząca w warsztatach dziennikarskich pt. „W drodze do realizacji marzeń”.
Warsztaty zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach w ramach programu „Równać Szanse  2009 - Regio-
nalny Konkurs Grantowy”. Całość przedsięwzięcia finansowana jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.    .

Jak długo zajmuje się Pan sztuką?
Samą ceramiką od pierwszego roku studiów, 
a w pełni od trzeciego roku, bo wtedy wybiera 
się pracownię dyplomującą. Od trzeciego roku 
wszystko na studiach zostaje podporządkowane 
ceramice. Projektowanie graficzne, malarstwo 
i rysunek schodzą na dalszy plan. Przez kilka lat 
pracowałem w agencji reklamowej, a teraz zaj-
muję się ceramiką i projektowaniem stron inter-
netowych.

Od czego się zaczęło?
Tego nie potrafię powiedzieć, tak chyba zawsze 
było. Od małego nie było ze mną problemu, 
po prostu zamykano mnie w pokoju z papierem 
i to mi wystarczyło. Tego, co robiłem jako 
dziecko, nie nazwałbym sztuką jako taką, po pro-
stu lubiłem rysować i tyle. Tak naprawdę sztuka, 
zaczęła mnie interesować w liceum. Mieliśmy 
fantastyczną polonistkę, z którą mam kontakt 
do dzisiaj i to ona wzbudziła w nas zainteresowa-
nie nie tylko literaturą, ale także sztukami plasty-
cznymi. 

Co Pana inspiruje?
Trudno powiedzieć. To jest chyba taka miesza-
nina różnych rzeczy. Bardzo lubię współczesną 
ar-chitekturę i zauważyłem, że ma duży wpływ 
na moją twórczość. A drugie to chyba przyroda, 
a ta nieożywiona w szczególności, czyli na przy-
kład kamienie. Ale tak naprawdę, to bardzo tru-
dno powiedzieć, skąd się to wszystko bierze. 
Przychodzi i jest.

Jak powstaje naczynie?
Bardzo różnie, zależy od tego, jakie to jest naczy-
nie - robione ręcznie, czy na kole garncarskim. 
Jeżeli jest robione na kole garncarskim, to po-
wstaje bardzo szybko. Toczenie na kole to bardzo 
szybki proces. Natomiast potem jest cała pozosta-
ła część. Naczynie zanim pójdzie do pieca musi 
wyschnąć. Przy dobrych warunkach pogodo-
wych, gdy na dworze jest w miarę sucho, potrze-
buje tygodnia na takie dobre wyschnięcie. 
Później jest pierwszy wypał nazywany biskwito-
wym - bez szkliwa, w niskiej temperaturze. Ja pa-
lę biskwit w 800 stopniach Celsjusza. Następnie 
drugi wypał - „ostry”. Ceramika jest szkliwiona 
i wypalana w temperaturach od 1000-1200 C. 
Wszystko zależy od tego z jakiej masy jest zro-
biona i jakie zostało użyte szkliwo. Bardzo dużo 
czynników wpływa na to, jak wygląda taki pro-
ces. Natomiast jeżeli chodzi o lepienie ręcznie, to 
też jest różnie. Coś może powstać w ciągu jedne-
go dnia, godziny czy paru dni, w zależności od 
wielkości formy czy elementów z jakich się skła-
da i trudności ich wykonania. 

Jakiego używa się materiału?
Moim ulubionym materiałem jest szamot.
Szamot jest rodzajem masy, mieszaniny miękkiej 
gliny z wypaloną i zmieloną gliną. Jest świetną 
masą do lepienia ręcznego. Glina garncarska uży-
wana jest do toczenia. Jest jej mnóstwo rodzajów, 
od czarnej po jasnoszarą. Są gliny z drobnymi 
domieszkami szamotu, miękkie, plastyczne, 
z drobnymi kamyczkami. Są też masy, które robi

.

.

.

.

się samemu, np. miesza się szamot z papierem. 
Dzięki temu powstaje materiał, z którego można 
tworzyć ceramikę o bardzo delikatnych ścian-
kach.  Są ceramicy, którzy mają swój ulubiony 
materiał i tym materiałem się posługują.  

Co Panu daje sztuka? Czy jest to sposób na 
wyrażanie siebie?
Jest to trudna praca, ale ciężko się bez niej 
obejść. To jest jakby część mnie i tak musi być. 
Ale tak, jak mówię, jest to ciężka, mozolna robo-
ta, która w efekcie końcowym może być niesaty-
sfakcjonująca. Często się słyszy, że artyści nigdy 
nie są zadowoleni z tego, co robią. Ale tak rze-
czywiście jest. Forma ceramiczna, która zachwy-
ca, szybko traci na wartości, szybko staje się nu-
dna. Zachwyt jest tylko chwilowy. Tworzenie ce-
ramiki, to również forma mojego życia zawodo-
wego.

Gdzie i kiedy można zobaczyć Pańskie prace?
W tym roku najprawdopodobniej w Nowych Gli-
wicach. Będę brał udział w wystawie zbiorowej. 
Możliwe, że jeszcze w galerii w Gliwicach Na2P 
(Galeria na drugim piętrze w Gliwicach - przyp. 
red.) oraz we wrocławskiej Galerii BB. Póki co, 
nie jest to do końca jeszcze ustalone. Czy gdzieś 
jeszcze, to się okaże.

Jaki jest Pana największy sukces?
Myślę, że za każdym razem największym sukce-
sem jest ostatnia wystawa. Potem następna i na-
stępna. Tak bym to ocenił. Jeśli chodzi o strony 
graficzne, to parę lat temu ze znajomym wygra-
liśmy dużego formatu konkurs materiałów rekla-
mowych i poligraficznych w Toruniu. 

Czy z nabieranym doświadczeniem tworzy 
Pan lepsze prace?
Na początku twórczości trzeba pod uwagę brać 
element „nadzoru”. Studenckie projekty są pod-
dawane ocenie i korekcie profesora. W związku 
z tym, w mniejszym lub większym stopniu, po-
wstająca praca jest również pracą profesora. 
Profesorowie, ich osobowość i doświadczenie 
mają silny wpływ na powstające prace. Jest tylko 
mała grupa studentów, którzy są od początku 

.

.

.

.

na tyle świadomi swoich umiejętności, że potrafią 
zrobić coś, co jest wyłącznie ich. Po studiach zo-
stajemy sami ze wszystkim, nikt nie pomoże, nie 
skrytykuje, nie doradzi. Dla większości z nas to 
jest duży problem, bo trzeba się odnaleźć bez ży-
czliwej pomocy bardziej doświadczonych arty-
stów. Później nadchodzi moment, w którym wia-
domo już, co się chcę robić, zaczyna się praca 
nad własnym stylem, która nigdy nie ma końca. 
Mam taką nadzieję, że każda kolejna praca będzie 
coraz lepsza. W wypadku ceramików ważna jest 
strona warsztatowa. Przy każdej pracy zdobywam 
nowe doświadczenia, które wykorzystuje się 
później w tworzeniu nowych obiektów. Cała re-
szta to już tylko praca, doskonalenie warsztatu, 
myślenie nad tym, jak to dalej kontynuować, 
jakie rzeczy zarzucić, a jakie pociągnąć. 

Można się utrzymać z ceramiki?
Jest to możliwe. Na zachodzie jest to znacznie 
łatwiejsze. Tam ceramicy są traktowani jak 
artyści. W Japonii czy w Korei „zwykłe” czarki 
do herbaty osiągają niesamowite ceny i są trakto-
wane jak skarby narodowe. Natomiast u nas jest 
ciągle takie dziwne przekonanie, że ceramik to 
jest tylko rzemieślnik. Idiotyczną sprawą jest to, 
że podając cenę za obraz, nie wywołuje ona zdzi-
wienia, bo to jest obraz. A kiedy podam cenę za 
ceramikę, w którą zazwyczaj trzeba władować 
o wiele więcej pracy, to ludzie pytają: „Czemu 
tak dużo? W końcu to jest tylko naczynie.” Nie 
zwraca się uwagi na to, że to jest kwestia propor-
cji, estetyki, odpowiedniego dobrania szkliwa do 
formy. Przy tworzeniu ceramiki dokonuje się tych 
samych wyborów, jakich dokonuje się przy malo-
waniu obrazów. Nie ma różnicy, a pomimo to tra-
ktuję się ceramikę jak coś gorszego.

Czy jako artysta czuje się Pan spełniony? 
Czy dalej zamierza Pan iść w tym kierunku?
Mam nadzieję dalej uprawiać swój zawód. 
Chciałbym, żeby to nie tylko była profesja, ale 
również pasja. Co będzie w przyszłości - nie 
wiem i nie zastanawiałem się nad tym.

 

.

.

.

Mieszka w Przyszowicach. Niektórzy kojarzą go z serialowym doktorem Housem. Inni określają, jako rze-
mieślnika. Adam Sobota, absolwent wrocławskiej ASP, to jednak młody artysta o ogromnym talencie i poten-
cjale. Jest nie tylko profesjonalistą w swoim fachu, ale także bardzo sympatycznym człowiekiem.                .

Z Adamem Sobotą 
rozmawiają: Nadia i Soraja Ougarete

Foto: Robert Nawrat
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Nauka to pokarm dla rozumu
Głodnym wiedzy uczniom Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach tajniki biologii przybliża mgr Eryka Dymarz. 
Efektem jej pracy są liczne tytuły „Laureata”,  zdobyte przez wychowanków na Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych.

Karolina Nowak: W ubiegłym roku jeden uczeń 
Gimnazjum nr 3 z Przyszowic został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z biologii. W obecnym osiągnięcie to powtórzyły 
aż trzy uczennice. Trzy laury to niemal cały 
wieniec laurowy. Skąd biorą się takie doskonałe 
wyniki i zainteresowanie tym przedmiotem?    

Wiktoria Bartocha: Na kółko biologiczne tra-
fiłam przez przypadek. Spodobała mi się atmo-
sfera panująca na zajęciach oraz to, że prowadząca  
je nauczycielka potrafiła w sposób przystępny 
wytłumaczyć materiał. Te przymioty zachęcały do 
kontynuowania zajęć. W efekcie wiedza o biologii 
stale powiększała się, a wyniki na Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym były naturalną konse-
kwencją procesu uczenia się przedmiotu.     
Aleksandra Sobota: Jeśli chodzi o zaintere-
sowanie biologią to myślę, że wzrastało ono pro-
porcjonalnie do ilości wiedzy zdobywanej na jej 
t e m a t .                     
.

Jak to jest czuć się laureatką?                

Ciężko było nauczyć się tylu materiałów naraz?
Wiktoria Bartocha: Ciągle słyszałam, że nauki 
jest zbyt dużo, a ja jestem dopiero w pierwszej 
klasie i sobie nie poradzę. To zmotywowało mnie

Przepis na laureata? 9% talentu, 1% szczęścia, 
i 90% ciężkiej pracy.
Aleksandra Sobota, Wiktoria Bartocha i Marta 
Wojtas - „Laureatki Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii”, opowiadają jak 
smakuje sukces. Cała trójka uczy się w Gim-
nazjum nr 3 w Przyszowicach.                                                 

Marta Wojtas: Tak naprawdę powoli, małymi 
krokami dopiero to do mnie dociera. Zostałyśmy 
zwolnione z pisania części matematyczno-
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, więc 
myślę, że czas poświęcony nauce przyniósł efekty.                     

 

 . 

.
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ania. Natłok zajęć lekcyjnych zabierał
, ale chciałam pokazać, 

że mimo młodego wieku, ciężką pracą potrafię 
zdobyć wymarzony cel.                      

Czy biologia jest waszym ulubionym przed-
miotem?                   
Aleksandra Sobota: Biologia na pewno jest 
jednym z moich ulubionych przedmiotów. Można 
powiedzieć, że to odskocznia od codzienności. 
Poszerzanie swej wiedzy w tym kierunku sprawia 
mi wielką radość i satysfakcję.                   
 
Jak zmotywujecie do nauki na olimpiadę kole-

do dział  
bardzo wiele czasu

 .
.

.

.
.

 i kolegów?                     
Aleksandra Sobota: Moim zdaniem trzeba 
uwierzyć w siebie, w swoje możliwości. Każdy ma 
szansę spróbować własnych sił w tym konkursie. 
Wystarczy tylko chęć do działania.           
Wiktoria Bartocha: Przede wszystkim warto 
wybrać taki przedmiot, którego uczenie się przy-
niesie radość. Nie ważne ile masz lat. Pokonując 
wszystkie przeszkody, dąż do wymarzonego celu, 
a niebawem sukces zapuka do Twoich drzwi.

żanki .

.

Laureatki ze swoją Panią pedagog Foto: Robert Nawrat

Rozmawiała Karolina Nowak

Majowe festyny w Paniówkach i Przyszowicach
Mieszkańcy Paniówek i Przyszowic rozpoczęli piękny miesiąc maj od udziału w festynach. Pogoda dopisała średnio, 
ale liczne atrakcje na imprezach z pewnością zrekompensowały chwilowe braki słońca.

Przyszowice

    Festyn odbył się w parku Joanny. Wcześniej 
jednak jego uczestnicy wzięli udział w nabo-
żeństwie Maryjnym, które odprawił ks. proboszcz 
Michał Woliński.
Przybyłych do parku gości serdecznie witała 
Małgorzata Domin - sołtys Paniówek. Wśród nich 
obecny był również wójt gminy Joachim Bargiel. 
Program artystyczny otworzył występ zespołu 
dziecięcego „Bajtle z Paniówek” pod kierowni-
ctwem Stanisławy Zawadzkiej. Zespół wykonał 
oryginalne utwory ze zbiorów śląskiego etnografa, 
profesora Adolfa Dygacza. Godne uwagi są 
również stroje młodych artystów, w które wiele 
osobistej pracy włożyła Joanna Bartoszek - 
dyrektor przedszkola w Paniówkach.
W dalszej części na scenie zaprezentowały się 
również dzieci ze studia muzycznego Gama 
w Gierałtowicach. Jedną z atrakcji imprezy była 
możliwość skorzystania z przejażdżki konnej. 
Wierzchowce użyczyło Stowarzyszenie Przyja-

ciół Hipoterapii, Sportu i Rekreacji z Paniówek.

Bajtle z Paniówek Pokaz młodych talentów

W Przyszowicach maj witano przez dwa dni. 
Pierwszego odbył się Pokaz Młodych Talentów. 
Majowe święto ubarwił również występ zespołu 
Dwa Kamraty. Wieczorem odbyła się zabawa 
taneczna. 2 maja przyszowiczanie kontynuowali 

zabawę uczestnicząc w „Biesiadzie Przyszo-
wickiej”. Wieczorem do tańca przygrywał zespół 
Arkadia Band.
Dwudniowa impreza odbyła się na terenie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach. 
Jej głównym organizatorem było Towarzystwo 
Miłośników Przyszowic, które przy okazji urzą-
dziło w pałacu wystawę starej fotografii. /A.S./



Tytuł „Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego” przyznawany jest za rozwiązanie 90% zadań 
konkursowych (o wysokim stopniu trudności) z wybranego przedmiotu. Z tak wysoko postawioną poprzeczką 
poradziło sobie w tym roku sześć uczennic z gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Gierałtowice.

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

  Organizatorem konkursu jest Kuratorium 
Oświaty, co nadaje mu rangę oficjalnego spra-
wdzianu wiedzy z przedmiotów nauczania.       
Tegoroczne finały odbyły się w Rybniku. Wzięli 
w nich udział uczniowie z  wszystkich gimnazjów 
działających na terenie gminy. Każda z naszych 
szkół powiększyła panteon „Laureatów” konkur-
su, a przy okazji ugruntowała pozycję placówki 
oświatowej o wysokim poziomie nauczania. Warto 
podkreślić duży sukces Gimnazjum nr 3 z Przy-
szowic, którego aż trzy uczennice zdobyły laur 
z biologii. Wynik ten z pewnością plasuje szkołę 
w ścisłej czołówce województwa w zakresie na-
uczania tego przedmiotu. Wywiad z laureatkami 
z Przyszowic zamieszczamy na stronie obok.    

.

   Marta Rożek z języka angielskiego i Laura 
Dymarz z biologii zdobyły w Rybniku tytuły 
Laureatek! Obydwie są uczennicami klasy II a 
gierałtowickiego gimnazjum. 
    Marcie w przygotowaniach do udziału w kon-
kursie pomagała mgr Aleksandra Bargiel-Firlit  
nauczyciel j. angielskiego w Gimnazjum nr 1. 
Osiągnięty wynik prawdopodobnie zapewni 
uczennicy wstęp bez egzaminu i kontynuowanie 
nauki w jednym z renomowanych liceów ogólno-
kształcących. Marta już wybrała. Wskazała 
na LO nr 5 w Gliwicach, popularnie nazywane 
„Rymerem”. 
    Drugiej z laureatek - Laurze Dymarz, w przy-
gotowaniach konkursowych sekundowały dwie 
nauczycielki biologii: mgr Barbara Rapcia oraz 
mgr Joanna Orzech.
Warto wspomnieć, że Laura interesuje się również 
ekologią. Swoją wiedzę w tej dziedzinie miała 
okazję sprawdzić startując w wojewódzkich elimi-
nacjach Turnieju Wiedzy Ekologicznej, który zor-
ganizowało Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. Okazuje się, że na Laurę nie ma 
mocnych, bowiem uczennica z Gierałtowic zajęła 
w nich 1 miejsce. Czeka ją jeszcze udział w ści-
słym dziesięcioosobowym finale turnieju. 
Trzymamy kciuki.

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach

   Szkołę w finałach Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego reprezentowały dwie uczennice. 
Anna Rybka zdobyła tytuł „Laureatki” z biologii, 
natomiast jej koleżanka Hanna Mijacz roz-
wiązywała zadania z matematyki. Wprawdzie 
do 90 procentowego wyniku - gwarantującego 
miano „Laureatki” trochę Hani zabrakło, ale tytuł 
„Finalistki” z przedmiotu, który nosi miano 
„Królowej nauk” na pewno budzi duży szacunek.
W rozmowie z „WIEŚCIAMI” Ania przyznała, 
że w przyszłości zamierza studiować medycynę, 
natomiast Hanię Mijacz interesuje biologia oraz 
neurobiologia. 
   Kolejną uczestniczką finału wojewódzkiego 
jest Agata Sikora, która wzięła udział w IX 
Wojewódzkim Konkursie Biblijnym dla gimna-
zjalistów. Wcześniej zajęła I miejsce w elimi-
nacjach rejonowych. Finał odbył się w Często-

chowie. Opiekę merytoryczną nad przygotowa-
niami Agaty do konkursu sprawowała mgr Danuta 
Gospodarek - katechetka Gimnazjum nr 2.
    Trudno pominąć osiągnięcia szkoły w innych 
konkursach. Na uwagę zasługuje II m  Gimnazjum 
nr 2 na szczeblu wojewódzkim w konkursie histo-
rycznym pt. „Krąg”, czy też finał VIII Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego „Przygoda 
z matematyką” osiągnięty przez: Cyntię Kuczner,

 Szymona Janotę i Konrada Długaja.
Z kolei na Wojewódzkim Konkursie Piosenki 
Młodzieżowej, który odbył się w Knurowie,  
aż 8 uczniów szkoły z Paniówek zdobyło wy-
różnienia. 

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach 
Od lewej: mgr Aleksandra Bargiel-Firlit, Marta Rożek, Laura Dymarz, mgr Barbara Rapcia 

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach Gimnazjum nr 2 w Paniówkach
Anna Rybka i Hanna Mijacz                                                Agata Sikora

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk 
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XXXIV Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych 
będzie okazją, aby podziwiać elegancję i szyk 
pojazdów „z duszą”. Trasa rajdu przebiegała 
będzie m.in. przez tereny gminy Gierałto-
wice. Zachęcamy do kibicowania imprezie. 
Szczegóły w programie. 

PROGRAM RAJDU

DZIEŃ I (18 czerwca 2010 r.)

9:00 - Kamień - Hotel Olimpia - start pierwszej załogi
9:40 - Gierałtowice - Szkoła Podst. - rozwiązywanie testów
10:10 - Chudów - zwiedzanie ruin zamku z XV w.
11:15 - Gliwice - Technukim Samochodowe - testy, konkursy, 
przejazd ulicami dzielnicy Trynek
11:40 - Nowe Gliwice (przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach)
12:30 - Knurów - próby sportowe na parkingu supermarketu 
Intermarche
13:00 Nieborowice - obiad w restauracji Sielanka
14:10 Żernica - zwiedzanie zabytkowego kościoła z XII w.
15:00 Sośnicowice - zwiedzanie wystawy zabytkowych maszyn 
rolniczych

DZIEŃ II (19 czerwca 2010 r.)

9:00 - Kamień - Hotel Olimpia - start pierwszej załogi, próby 
sportowe na parkingu hotelowym
10:00 - Rudy - zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowych oraz 
Klasztoru Cystersów
11:30 - Wyjazd na trasę Rudy - Lyski - Piece - Gaszowice - 
Rybnik
12:30 - Rybnik - KWK Ignacy - zwiedzanie muzeum
13:00 - Przejazd ulicami Rybnika
14:00 - Pokaz elegancji na Rynku Gł. w Rybniku

www.auto-slaski.katowice.pl

 13. Gwarek Zabrze                       20    21      17:44

  4. Carbo Gliwice                         20    39      47:26

  2. Urania Ruda Śląska                20    40      41:25

  1. Walka Makoszowy Zabrze      20    40      44:22

  3. Gazobudowa Zabrze              20    40      37:21

6. Szombierki Bytom                   19    37      40:22

M.     Pkt.       Bramki

15. Jedność 32 Przyszowice     14      16:32      20

8. Fortuna Gliwice                       20    30      39:29

16. KS Strzybnica (T. Góry)          20    13      13:50

 9. Orzeł Miedary                         20    26      35:39

11.Tempo Paniówki                      .20    21      33:35.

7. Silesia Miechowice (Bytom)   20    31      26:29

Sezon - 2009/2010KLASA OKRĘGOWA

  5. Ruch II Radzionków                19    37      42:17

  12. Orzeł Nakło Śląskie                20    21      33:35

14. Tęcza Wielowieś                    20    18      29:40

10. MOSiR Sparta Zabrze             20    23      27:39

Foto: J. Miszczyk

M.    Pkt.      Bramki

 7. Wilki Wilcza                            18    31     38:29

  6. Ruch Kozłów                          18    31     43:39

  2. Zaborze Zabrze                     18    38     45:17.

. 8. Młodość Rudno                      18     25     33:32

  16. Gazobudowa II Zabrze           18     9     16:46.

  3. Orzeł Stanica                         18    37     45:29

  11. Zamkowiec Toszek                 18    21    25:22. .

  12. Sokół Łany Wielkie                 18    19    26:49.

 15. Naprzód Żernica                      18     13     27:47

13. Piast Pawłów                          18    17     20:38.

5. Czarni Pyskowice                   18    33     35:29

9. Społem Zabrze                     18     22     29:33.

10. Sośnica Gliwice                      18    22    26:39.

4. KS 94 Rachowice                   18    34     56:23

   1. Gwiazda Chudów                 18    39     54:28

Sezon - 2009/2010

14. LKS 35 Gierałtowice              18     17     27:45

Klasa A, grupa Zabrze

Gwiazda liderem!
    Gol Patrycjusza Botora dał drużynie Gwiazdy zwycięstwo i pozycję lidera. 
W meczu inaugurującym rundę wiosenną, Gwiazda Chudów pokonała Zam-
kowca Toszek 1:0. Dobrze spisali się również piłkarze LKS 35 Gierałtowice, 
remisując 2:2 z silną drużyną KS 94 Rachowice.

   Sytuacja związana z rozgrywaniem kolejnych 
rund w klasie A jest trochę zagmatwana. Wpływ 
na nią miały siły wyższe. Tragedia pod Smoleń-
skiem i żałoba narodowa spowodowały przesunię-
cie terminów rozegrania dwóch kolejnych rund. 
Rywalizację rozpoczęto 24 kwietnia od rozegrania 
20 kolejki. 
    Długi czas oczekiwania na inaugurację sezonu 
wiosennego drużyny wykorzystywały na trening 
i rozgrywanie meczów sparingowych. Gwiazda 
rozegrała ich aż 15. To najdłuższy sezon przygo-
towawczy w mojej karierze - mówi Patrycjusz 
Botor, strzelec zwycięskiej bramki - to był ważny 
gol dla mojej drużyny. Pracowaliśmy na niego

ciężko przez 70 minut. Założenia przed meczem, 
ustalone z trenerem Bałuszyńskim były proste: 
zaatakować od pierwszych minut, zdobyć bramkę 
i utrzymać prowadzenie. Najważniejszy punkt 
zrealizowaliśmy w drugiej połowie. Początek sezo-
nu zawsze jest ciężki - dodaje piłkarz. 
Była to zarazem pierwsza bramka zdobyta przez 
Gwiazdę w rozgrywkach ligowych 2010 r. Przy 
okazji dała drużynie przewodnictwo w tabeli. 
    Występ drużyny z Gierałtowic również należy 
zaliczyć do udanych. Ich obecna pozycja w tabeli
to efekt kryzysu formy z początku sezonu 
2009/2010. Bardziej niż tabela aktualną dyspo-
zycję piłkarzy LKS 35 Gierałtowice odzwierciedla

statystyka ostatnich pięciu spotkań. W meczach 
tych drużyna zdobyła 10 pkt. Remis na ina-
ugurację z silnym KS 94 Rachowice z pewnością  
dobrze wróży na dalsza część sezonu.

Patrycjusz Botor z trenerem Henrykiem Bałuszyńskim

Tekst i foto: J. Miszczyk

Tabela po 18 meczach

Jedność 32 Przyszowice w meczu 21 kolejki z Gazobudową Zabrze 

W grupie IV Klasy okręgowej na wiosnę 
rozegrano już 5 kolejek spotkań. Według 
planu powinno być ich już 7, jednak 10 
i 17 kwietnia podobnie jak w całym kraju ze 
względu na żałobę narodową rozgrywki 
piłkarskie zamarły.

Sytuacja w Grupie IV (katowickiej) Klasy 
Okręgowej wygląda na stabilną. Większość 
zespołów utrzymuje swoją pozycję sprzed 
rozpoczęcia rundy wiosennej. Po pięciu kolejkach 
pierwsze trzy drużyny na szczycie tabeli 
(Gazobudowa, Walka, Urania) zamieniły się je-
dynie miejscami, a różnica punktowa jest między 
nimi zerowa. Czwarte Carbo i piąty Ruch 
Radzionków tkwią na pozycjach sprzed wiosny. 
Podobnie jest w dalszej części tabeli, a szkoda 
bo tam znajdują się przecież drużyny z gminy 
Gierałtowice. W pięciu wiosennych meczach nie 
udało im się zdobyć zbyt wielu punktów. 
Wprawdzie Jedność 32 Przyszowice odnotowała 
w tym czasie jedno zwycięstwo (2:1), jednak 
przeciwnikiem była najsłabsza obecnie drużyna 
w tabeli - KS Strzybnica. Tak więc drużynę z Przy-
szowic czeka jeszcze tej wiosny sporo ciężkich 
spotkań. Tegoroczny bilans piłkarzy Tempa 
Paniówki, to dwa remisy po stronie spotkań 
w których drużyna punktowała. Remis 2:2 
z mocną drużyną gliwickiego Carba, wydaje się 
być dobrym wynikiem. 
Najbliższa kolejka ligi już 8 maja. Przyszowice 
bedą gościły Silesię z Miechowic, a Tempo wy-
jeżdża do Gliwic na mecz z Fortuną.        

J.M.
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informator

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z nr 39 otrzymują: Renata Bryłka z Paniówek, 
Joanna Dreja z Przyszowic, Krystyna Włodarczyk z Zabrza.   
Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7, - od poniedziałku do piątku - w godzinach urzędowania.                                                                             

Rozwiązania wykreślanki prosimy nadsyłać 
do 30 maja 2010 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury
44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7
z dopiskiem na kopercie „Wykreślanka”.

Wiosenne Kwiaty - Wykreślanka
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27 marca 2010 r. w budynku LKS Gwiazda Chudów rozegrana została ostatnia, dziesiąta runda 
VIII Turnieju Tysiąca o Puchar LKS Gwiazda Chudów. 

    Tradycyjnie turniej odbywał się w okresie zimowej przerwy 
piłkarzy tj od października do marca. Tym razem walka 
toczyła się do ostatnich rozdań z której zwycięsko wyszedł 
Janusz Pawełek (89 pkt.), wracając po 4 latach przerwy 
na tron mistrzowski. Do końca dzielnie walczył Artur 
Czogalla (87 pkt.), jednak zdobyte punkty wystarczyły 
na zajęcie II miejsca. Trzecie miejsce zajął Janusz 
Lubowiecki (81 pkt.), a tuż za nim uplasowała się Monika 
Wietrzak (80 pkt). 

   Jak co roku zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, które ufundował Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach. Nagrody wręczył wójt gminy 
Gierałtowice – Joachim Bargiel oraz prezes LKS Gwiazda 
Chudów – Zbigniew Boroń. Organizatorzy dziękują za liczne 
uczestnictwo i już zapraszają na kolejną edycję, która 
rozpocznie się w październiku br. 

Grali w tysiąca o Puchar Gwiazdy

Sebastian Pawlas

Uczestnicy VIII Turnieju Tysiąca o Puchar LKS Gwiazda Chudów

Znajdź jak najwięcej kwiatów. Hasła należy odczytywać w pionie i w poziomie. Wśród czytelników, którzy podeślą 
najwięcej wyrazów znalezionych w wykreślance zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. 



   Za sprawą próżniowych, dyfuzyjnych kolektorów słonecznych zainstalowanych na dachu 
Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach, energia ze słońca płynie prosto do węzła 
cieplnego nowego obiektu.

   - Medium, które przenosi ciepło pobrane 
z nasłonecznionych kolektorów do węzła cie-
płowniczego budynku, to płyn oparty na bazie 
glikolu - objaśnia dr inż. Joachim Bargiel, 
wójt gminy Gierałtowice (z wykształcenia 
energetyk) - Glikol zabezpieczy w czasie 
mrozów cały układ przed zamarzaniem - 
dodaje - Łącznie na dachu pływalni zain-
stalowanych jest 18 sztuk kolektorów sło-
necznych o całkowitej powierzchni absorpcji 

2światła 54 m . Najnowsza inwestycja 
energetyczna gminy pozwoli osiągnąć efekt 
ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
(energia słoneczna) rzędu 108 GJ/a.
  Nowoczesna, proekologiczna instalacja 
energetyczna wzbudziła uznanie w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który 
dofinansował przedsięwzięcie kwotą: 
80 000 zł. 
    Prace związane z instalacją układu solar-
nego zakończono w marcu br. 

na tej drodze. Kolejnymi mają być: agregat 
kogeneracyjny ok. 115 kW, zasilający rów-
nież krytą pływalnię w ciepło i energię ele-
ktryczną oraz biogazownia o mocy 
500 kW w sołectwie Gierałtowice.   

Prowadziło je konsorcjum firm: GPBP SA 
z Gliwic i PPUH INSTAL ROW Sp. z o.o. 
z Rybnika.
   Gmina Gierałtowice stawia na nowoczesne, 
ekologiczne technologie pozyskiwania ener-
gii. Solary w Paniówkach są jednym z etapów  

Foto: J. Miszczyk

Przyszowice, ul. Parkowa 11 (Pałac w Przyszowicach) - dla gości duży parking
tel. 32 235 76 99, tel. kom. 509 213 276

Mieszcząca się w stylowych 
piwnicach pałacu restauracja

organizuje:
- przyjęcia okolicznościowe
- wesela, komunie 
- imprezy dla firm 
- spotkania roczników itp.

Oferujemy wyborną kuchnię: 
śląską i klasyczną.

Polecamy również: pizzę, kebab.

Dysponujemy 3 salami
na 85 miejsc

W bezpośrednim 
sąsiedztwie piękny

pałacowy park

Podstawowy moduł reklamowy
w kolorze czarno-białym

o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
(dokładnie taki jak ramka tego ogłoszenia)

kosztuje tylko 58 zł brutto!
za jednorazową edycję w WIEŚCIACH.

Więcej szczegółów pod numerami telefonów:

0 883 921 961 32 30 11 511 

Tej samej wielkości reklama 
w kolorze - kosztuje 82 zł brutto.

/Materiały; Ref. Inwestycji UG/  opr. J. Miszczyk


