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Plon niesiemy, plon
   Dorodnymi bochnami chleba, wypieczonymi z tegorocznego ziarna, 
obdarowani zostali przedstawiciele duchowieństwa i gospodarze gminy 
Gierałtowice. Przy dożynkowym stole nie zabrakło znamienitych gości, 
m.in. posła Jana Kaźmierczaka i marszałka województwa Ireneusza Sekuły.

Paniówki, 1 września 2013 r.

    Gminne Dożynki 2013 za nami. Warto 
jednak przypomnieć, co działo się 1 września 
w Paniówkach podczas najważniejszego, do-
rocznego święta rolników. 

Nabożeństwo dożynkowe
    Uroczystość rozpoczęto w kościele pw. św. Ur-
bana w Paniówkach. - Dożynki to dziękczynienie, 
które najpierw składamy Bogu - przypomniał 
w trakcie kazania proboszcz Paniówek ks. Mi-
chał Woliński. Przy ołtarzu asystowali mu pro-
boszczowie pozostałych sołectw gminy, księża: 
Adam Niedziela z Przyszowic, Marek Sówka 
z Gierałtowic i Joachim Kloza z Chudowa.  
    Kościelne ławy wypełnili mieszkańcy rolni-
czej gminy, pośród których wyróżniały się gospo-
dynie ubrane w barwne stroje ludowe. Uroczysty 
charakter nabożeństwa podkreśliły poczty sztan-
darowe wielu organizacji i instytucji oraz obec-  

ność osób publicznych, m.in.: włodarzy gminy, 
zaproszonych gości, radnych, sołtysów. 
Dodać należy, że o godną oprawę muzyczną 
zadbał chór Cecylia z Paniówek pod dyrekcją 
Androniki Krawiec.

Panie gospodarzu
    Druga odsłona uroczystości odbyła się na sce-
nie zainstalowanej w przykościelnym Parku Jo-
anny. Zainaugurował ją Chór Cecylia. Wykonane 
przez niego tradycyjne pieśni dożynkowe - „Plon 
niesiemy, plon”oraz „Panie gospodarzu” - dały 
sygnał starostom dożynek, Joannie i Bogusła-
wowi Malcherkom z Paniówek do obdarowania 
gospodarza gminy bochnem chleba, wypieczo-
nym z tegorocznego ziarna. Wójt Joachim Bar-
giel podziękował za ten najważniejszy symbol 
tradycji dożynkowej i przekazał go przewodni-
czącemu RG Markowi Błaszczykowi, który 
przyrzekł, że Rada podzieli go sprawiedliwie. 

Fotoreportaż z dożynek na str. 6-7 

Nabożeństwo dziękczynne

Gminny sztandar

Marszałek Ireneusz Sekuła w towarzystwie wójta Joachima 
Bargiela i przewodniczącego RG Marka Błaszczyka

Orkiestra Dęta przy OSP Przyszowice
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Druk: CUD-DRUK 

    Optymizmem tchnęło wystąpienie wójta Joa-
chima Bargiela w trakcie gminnej uroczystości 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego, którą zorga-
nizowano 2 września w ZSP w Przyszowicach. 
Gospodarz gminy podkreślił, że nikt z pracują-
cych nauczycieli nie został zwolniony, co w świe-
tle informacji MEN (około 6,5 tys. nauczycieli 
w kraju ma stracić w tym roku pracę) jest 
wiadomością krzepiącą. 
Wójt Bargiel poinformował przy okazji o inwe-
stycjach. - W okresie wakacji gmina przepro-
wadziła remonty w obiektach szkolnych za ponad 
pół miliona złotych. Zakupiono sprzęt i pomoce 
dydaktyczne za 64 tys. zł. Wójt zapewnił, że 
w nowym roku gmina kontynuowała będzie fi-
nansowanie bezpłatnej nauki i doskonalenia pły-
wania w ramach czwartej godziny WF.
    Lepiej ma być również w gminnych przed-
szkolach. Trzy placówki wydłużyły pracę 
o 2,5 godz. tygodniowo, a opłata za każdą go-
dzinę ponadprogramową wyniesie symboliczną 
złotówkę. Z końcem września przedszkole przy 
ZSP w Gierałtowicach powiększy się o dwie 
nowe sale. Trwa rozbudowa szkoły w Gierał-
towicach, a z początkiem roku 2014 ruszy bu-
dowa nowego przedszkola w Paniówkach.
    Z kolei przewodniczący Marek Błaszczyk za-
pewnił, że Rada Gminy we współpracy Urzędem 
Gminy służą pomocą Ludowym Klubom Spor-
towym w zagospodarowaniu czasu wolnego 
uczniów, poprzez pomoc w organizacji oraz dofi-
nansowywanie imprez sportowych, szkoleń 
i obozów treningowych dla najmłodszych, m.in. 
piłkarzy i pływaków.
    Informacji o stanie oświaty i jej perspektywach 
wysłuchali m.in. obecni na inauguracji dyrekto-
rzy gminnych placówek oświatowych, przedsta-
wiciele UG, sołectwa Przyszowice, Rady Rodzi-
ców oraz uczniowie miejscowej szkoły. W trakcie 
uroczystości nie zabrakło programu artystyczne-
go oraz tradycyjnego pasowania pierwszokla-
sistów na uczniów, którego dokonał dyrektor ZSP 
w Przyszowicach Aleksander Jendryczko. 

Warto dodać, że najmłodsi byli w centrum zainte-
resowania - każdy z siedmiolatków miał okazję 
przedstawić się osobiście, otrzymał również 
olbrzymią „tytę” wypełnioną słodyczami. O to, 
aby pierwsze chwile spędzone w szkole nie były 
dla nich stresem zadbała mgr Iwona Łachan - 
opiekunka oddziału pierwszaków.  

Kryzys nie zagraża gminnej oświacie

Gminna oświata w liczbach
    Jak podaje Barbara Mansfeld - kierowniczka 
Referatu Oświaty i Zdrowia UG, w nowym roku 
szkolnym do placówek oświatowych uczęszcza 
1559 dzieci i młodzieży. 
Największą grupę stanowią uczniowie podsta-
wówek - 758. Przedszkolaków jest 472, gimna-
zjalistów 329. Oddział przedszkolny liczy 
średnio 24 dzieci, natomiast średnia statystyczna 
w szkołach to 19 uczniów na jeden oddział. 
W sumie oddziałów jest 76 w tym 8 integra-
cyjnych. 60 spośród 147 dzieci sześcioletnich 
rozpoczęło w tym roku naukę w klasie pierwszej. 
    W placówkach oświatowych pracuje 173 nau-
czycieli zatrudnionych na 170,8 etatach. Wspie-
rają ich pracownicy administracji i obsługi 
zatrudnieni na 86 etatach.

Pierwszoklasiści z Przyszowic ze swoją opiekunką - mgr Iwoną Łachan Foto: J.M.

Od lewej: przewodniczący RG Marek Błaszczyk, wójt Jochim 
Bargiel, dyr. ZSP w Przyszowicach Aleksander Jendryczko

Tekst i foto: J.M.

Kto ty jesteś? 
- Polak mały

Rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego

    Alicja Matuszek i Paulina Staniczek, 
podopieczne świetlicy Szkoły Podstawowej 
im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach, 
zdobyły nagrody w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Gliwicach. Głównym przesła-
niem konkursu była lekcja patriotyzmu, a jego 
tytuł: „Kto ty jesteś? - Polak mały” był bardzo 
wymowny.

    Konkursowe jury doceniło pomysłowość 
i walory plastyczne prac młodych gierałto-
wiczanek, przyznając Alicji III nagrodę, 
natomiast Paulinie - wyróżnienie. 

    Uroczysta gala, podsumowująca całe wy-
darzenie, odbyła się 13 września w Starostwie 
Powiatowym w Gliwicach. Laureatom gratu-
lował, m.in. starosta Michał Nieszporek. 

    Nagrodą główną dla wszystkich wyró-
żnionych jest wycieczka do Muzeum Bio-
graficznego Gustawa Morcinka w Skoczowie, 
Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu 
i do Wisły, która odbędzie się 26 września. 
Laureatkom z Gierałtowic towarzyszyć będzie 
w niej pani Beata Kulasa, opiekun artystyczny 
dziewczynek. 
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/J.M./

    Przypominamy, że w gminie działa Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych, w którym przyjmowane są: meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt ele-
ktroniczny i elektryczny, odpady budowlane 
i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we 
własnym zakresie w nieruchomościach zamie-
szkałych. W punkcie można również zostawić 
zużyte opony, odpady niebezpieczne, w tym 
chemikalia oraz zużyte baterie. Szczegóły 
w regulaminie punktu zamieszczonym na 
stronie internetowej: www.gieraltowice.pl 
Punkt mieści się w Gierałtowicach przy ul. Ka-
rola Miarki (za nowym cmentarzem).
Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, czwartek, sobota - 8.00 - 12.00
środa, piątek - 14.00 - 18.00.

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych
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Kamykami w gminę
    Pomówienia, insynuacje, donosy do proku-
ratury i CBA - to elementy kampanii mającej na 
celu oczernienie urzędników i radnych gminy 
Gierałtowice. W działaniach tych brylują pro-
minenci Sierpnia 80 i Związku Zawodowego 
Ratowników Górniczych z kopalni Sośnica-
Makoszowy.

    Prawo nie zabrania snuć domniemywań, 
podejrzeń i dzielenia się nimi na przykład z pro-
kuraturą. Z mediami również. A te często wyko-
rzystują sensacje na swoich stronach, zwłaszcza 
tytułowych. Tak było w przypadku artykułu 
„Sitwa rządzi gminą?”, zamieszczonego 14 
sierpnia br. na pierwszej stronie „Nowin Gli-
wickich”. Cóż z tego, że autor artykułu już 
w pierwszym zdaniu tłumaczy się, że jest to: 
„Pytanie, tylko pytanie”, skoro skojarzenie 
sitwy z gminą podsunięto pod oczy tysiącom 
czytelników. Dziennikarz „Nowin Gliwickich” 
informuje w nim m.in. o postępowaniu gli-
wickiej prokuratury, mającym wyjaśnić czy 
doszło do nieprawidłowości w obrocie gruntami 
przy autostradach A1 i A4. Prokuratura bada 
sprawę na wniosek CBA. Natomiast CBA zajęła 
się nią na skutek doniesienia związkowców 
Sierpnia 80 z kopalni Sośnica-Makoszowy.  
„Związkowcy nie przekonali do swoich po-
dejrzeń CBA” - informuje dziennikarz (na mniej 
już eksponowanej stronie - w środku numeru) 
i cytuje naczelnika wydziału operacyjno-
śledczego CBA z Katowic: „Na chwilę obecną, 
po przeanalizowaniu materiałów, brak jest za-
chowań przestępczych o charakterze korup-
cyjnym, będących w zainteresowaniu CBA”.

    Pocieszające jest, że nie wszyscy dzienni-
karze patrzą na problemy gminy przez związko-
we okulary. - „Górnictwo zamieniło Karb 
w Bytomiu w gruzowisko. Gierałtowice chce 

zatopić. Co na to minister środowiska?” - 
pytaTeresa Semik w artykule „Kopalnia zatopi 
gminę” zamieszczonym 6 września br. 
w „Dzienniku Zachodnim” i przytacza w nim 
kilka faktów: „W Gierałtowicach k. Gliwic 
nigdy nie było naturalnego zbiornika, dziś jest 
12 zalewisk z powodu szkód górniczych. Nawet 
woda w rowach płynie w odwrotnych kierun-
kach. Ziemia opadła o 17 m, depresja jak w Ho-
landii” - pisze dziennikarka.

    Problemy poruszone w obydwu gazetach 
rzucają światło na sedno sporu pomiędzy gminą 
a kopalnią. Należy przypuszczać, że ataki zwią-
zkowców na najważniejszych ludzi w gminie, 
mają na celu zdyskredytowanie, m.in. wójta 
i przewodniczącego Rady Gminy, ponieważ 
osoby te są dla kopalni niewygodne. Włodarze 
Gierałtowic nie chcą przymykać oczu na fakt, że 
eksploatacja kopalni Sośnica-Makoszowy 
niszczy powierzchnię gminy i zagraża bezpie-
czeństwu jej mieszkańców.

    Zastanawiająca jest gorliwość, z jaką dzia-
łacze związkowi szukają okazji do pomówień 
i łatwość z jaką je formułują i rozpowszechniają. 
Warto zadać pytanie, czy gorliwość ta nie 
wynika, z chęci przypodobania się zarządowi 
kopalni, który przecież zapewnia im przyzwoite 
zarobki, być może często wyższe od tych, jakie 
otrzymują górnicy pracujący pod ziemią. 
Czy członkowie rodzin niektórych prominen-
tów związkowych również są zatrudniani na 
atrakcyjnych stanowiskach przez tego samego 
pracodawcę? Jeśli by tak było, to w pewnych 
sytuacjach ograniczałoby to niezależność nie-
których przywódców zakładowych związków.

Granty rozdają już 10 lat
    Zachęcają do działania na rzecz lokalnych społeczności i przekazują na ten cel 
pieniądze - w czasie ostatniej dekady ponad 600 tysięcy zł. Mowa o Forum 
Młodzieży Samorządowej, które od 10 lat realizuje program „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pozyskane z programu środki 
wsparły realizację 150 projektów lokalnych organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych oraz instytucji publicznych, w tym szkół, przedszkoli i bibliotek. 

    Na tegoroczną, X edycję programu „Działaj 
Lokalnie” wpłynęły 33 wnioski o dofinanso-
wanie projektów. Spośród nich Lokalna Komisja 
Grantowa nagrodziła 14. Najwięcej powodów do 
zadowolenia mieli członkowie Stowarzyszenia 
„WIZAWI” z Toszka, którego projekt pod nazwą:

„Przed kamerą, za statywem - czyli z dzien-
nikarstwem na Ty” zdobył I miejsce, a co za tym 
idzie otrzymał najwyższą dotację (5500 zł) 
z ogólnej puli 55 000 zł, przeznaczonej w tym 
roku na granty. Miejsce II przypadło Fundacji 
„Fris”, również z Toszka, 

Gierałtowice - beneficjenci i mecenasi X edycji programu “Działaj Lokalnie”

Dokończenie na str. 4
/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/ 

    23 września w Szpitalu w Knurowie 
otwarto nowoczesną pracownię tomo-
grafii komputerowej. 

Dotychczas pacjenci szpitala na badania 
tomograficzne byli przewożeni do Gliwic. 
Teraz, dzięki otwarciu pracowni, są one 
przeprowadzane na miejscu. W nowej 
pracowni można wykonać tomografię głowy, 
szyi, tętnic, klatki piersiowej, nerek, jamy 
brzusznej, miednicy, kończyn dolnych i gór-
nych, kręgosłupa (odcinka szyjnego, 
piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego. 
Korzystać z niej mogą również pacjenci z zew-
nątrz - na razie odpłatnie.

- Nowoczesność aparatury przekłada się na 
jakość przeprowadzanego badania oraz jego 
komfort – zapewnia Michał Ekkert, prezes 
Zarządu Szpitala w Knurowie Sp. z o. o.

    Dzięki zaawansowanym technologiom - 
m.in.. tzw. adaptacyjnej statycznej rekon-
strukcji iteracyjnej, która umożliwia zmniej-
szenie szumu, zwiększenie rozdzielczości 
niskokontrastowej i poprawę jakości obrazów 
- tomograf wykonuje badania o wysokiej 
jakości obrazu przy dawce promieni mniejszej 
o 40 procent.

    W uroczystości otwarcia uczestniczyli 
m.in.. minister edukacji narodowej Krystyna 
Szumilas, wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, 
poseł na Sejm RP Jacek Brzezinka, radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego Adam 
Matusiewicz, wójt gminy Gierałtowice Joa-
chim Bargiel, burmistrz Czerwionki-Leszczyn 
Wiesław Janiszewski, przedstawiciele 
środowiska medycznego i personelu szpitala. 
Powiat Gliwicki reprezentowali starosta 
gliwicki Michał Nieszporek oraz skarbnik 
Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-
Siejko.

    Informacje dotyczące szczegółów wykony-
wanych badań oraz rejestracja pod numerem 
telefonu 32 331 93 22.

  

Nowoczesny tomograf
w Knurowie

/JM/
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Foto: archiwum ZSP w Gierałtowicach

za projekt pn.: „Zajęcia Sportowo-Wojskowe 
alternatywą dla zagospodarowania czasu mło-
dzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych”. Na miejscu III uplasowało się Koło 
Modelarskie z Ornontowic, a na IV Stowa-
rzyszenie Klub Abstynentów „Stokrotka” z Gie-
rałtowic. Warto powiedzieć, że „Stokrotka” jest 
prawdziwym weteranem batalii o granty. 
Dotychczas brała udział we wszystkich edycjach 
konkursu i za każdym razem zdobywała pie-
niądze - w tym roku 4000 zł, które przeznaczy na 
dofinansowanie warsztatów terapeutyczno-
sportowych. - Warsztaty poprowadzimy w atra-
kcyjnym miejscu - nad Zalewem Rybnickim - in-
formuje prezes „Stokrotki” Tadeusz Wojtyszyn.
    Przyglądając się nagrodzonym projektom, 
trudno nie zauważyć, że najwyżej ocenione zo-
stały pomysły na zagospodarowanie czasu wol-

nego dzieci i młodzieży. Potwierdził to prezes 
stowarzyszenia „WIZAWI” i jednocześnie dzien-
nikarz Radia Plus, Jakub Mickiewicz, który 
powiedział dla „Wieści”: Celem naszego projektu 
jest oderwanie młodych ludzi od małego ekranu. 
Dzięki projektowi naszego stowarzyszenia, 
młodzież będzie mogła wziąć udział w warszta-
tach dziennikarskich, a na nich nauczyć się, w jaki 
sposób zaprezentować się przed kamerą, jak 
nakręcić film. Będziemy również tworzyć ma-
teriały dokumentalne o lokalnej społeczności.  
    Wszyscy nagrodzeni (14 podmiotów) odebrali 
nominacje grantowe w trakcie uroczystej gali, 
która odbyła się 29 sierpnia w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach. Wręczała je 
wiceprezes FMS Izabela Woźniak. Laureatom 
gratulował wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, który podkreślił, że gmina zawsze 

chętnie wspiera inicjatywy służące lokalnej spo-
łeczności, zarówno finansowo jak i organiza-
cyjnie. Warto dodać, że na program „Działaj 
Lokalnie” przychylnym okiem patrzą również 
włodarze pozostałych gmin, w których jest on 
realizowany. W tym roku wsparły go gminy: 
Toszek, Ornontowice,  Orzesze,  Wyry, 
Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Tworóg. 
Cenna jest również pomoc finansowa oferowana 
przez lokalne firmy, m.in. spółkę TELE-
KOMFORT z Paniówek.  
    - Dzięki zaangażowaniu lokalnych społe-
czności, w ciągu ostatniej dekady powstały 
m.in.: parki rozrywki i wypoczynku, ścieżki ro-
werowe, boiska sportowe, zespoły taneczne i śpie-
wacze, które kultywują tradycje regionalne - 
podkreślają działacze FMS.

Granty rozdają już 10 lat Dokończenie ze str. 3

Tekst i foto: J.M.

GOK zaprasza
    Informujemy, iż wnioski o współorga-
nizację imprez z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w 2014 roku należy składać do 
31-10-2013 r. w biurze GOK, gdzie rów-
nież można uzyskać więcej informacji 
na ten temat.
Formularz można pobrać ze strony inter-
netowej: www.gok.gieraltowice.pl 
lub w biurze GOK w Gierałtowicach, 
przy ul. Wojciecha Korfantego 7b.
Tel. 32 30-11-511.

Komunikat GOK 
w Gierałtowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Wojciecha Korfantego 7b.

Tel. 32 30-11-511    www.gok.gieraltowice.pl 

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 
lat na warsztaty artystyczne, które prowadzi 
instruktorka i malarka, p. Dorota Ballon.

    Zajęcia otwierają uczestników na różnorodne 
formy i techniki artystyczne, m. in.: techniki 
malarskie, rysunek, grafikę, techniki rękodziel-
nicze itp.

    Udział w spotkaniach stwarza możliwość roz-
woju zdolności manualnych dzieci, rozwijanie 
ich talentu i odkrywanie nowych umiejętności. 
Różnorodność form plastycznych i artysty-
cznych zachęca uczestników do twórczego 
działania, rozwija ich pomysłowość i fantazję, 
poczucie własnej wartości.

    Młodzież gimnazjalna w czasie zajęć przygo-
towuje się także do nauki w szkole plastycznej 
oraz doskonali warsztat techniczny.

   Warsztaty artystyczne to doskonała okazja, 
na miłe spędzenie sobotniego przedpołudnia 
w gronie rówieśników!

Miejsce: GOK w Gierałtowicach, 
ul. Wojciecha Korfantego 7b.

 Odkryj swój talent!

Zajęcia muzyczne
    GOK serdecznie zaprasza na bezpłatne 
zajęcia muzyczne!
W programie m.in. nauka gry na keyboardzie 
oraz śpiewu. Zajęcia prowadzi p. Karolina Sta-
wowy, która zaprasza także wszystkich grają-
cych na instrumentach - celem jest stworzenie 
zespołu muzycznego. Miejsce znajdzie się dla 
każdego, a zapisy trwają cały rok szkolny!
Na zajęcia można się zapisać:
- poniedziałek i środa - GOK w 
Gierałtowicach od godz. 12.45
- wtorek i czwartek - budynek starej szkoły w 
Przyszowicach sala S2, od godz. 12.45.

Grupa młodsza: 4 -6 lat / piątek, 17.00 - 18.30
Grupa średnia: 7 - 13 lat / sobota, 11.00 - 14.00
Grupa starsza: 14 - 16 lat / sobota, 10.00 - 14.00

Zajęcia plastyczne w poszczególnych grupach

Język niemiecki
- pomoc w nauce

    Wszystkich chętnych, uczących się ję-
zyka naszych zachodnich sąsiadów, zapra-
szamy na indywidualne, darmowe konsul-
tacje i pomoc w nauce języka niemiec-
kiego.
    Zajęcia poprowadzi Monika Adamczyk 
- termin do uzgodnienia indywidualnie.
    Więcej informacji w świetlicy GOK 
w Gierałtowicach, przy ul. Korfantego 7b. 
i pod numerem tel. 32 301 15 12.

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

Źródło: GOK - Justyna Witkowska
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Foto: J.M.

Klub Szachowy GOK
Nauka gry. Dobra zabawa. Sportowa rywalizacja. 
Rozwój intelektualny.

    Od 1 października ruszają zajęcia w Klu-
bie Szachowym Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach. Do udziału zapraszamy 
dzieci od lat 6 (uczymy gry od podstaw) oraz 
młodzież.

    Spotkania z szachami będą się odbywały 
w każdy wtorek, w godz. od 16.00 do 18.00. 
Na pierwsze zajęcia dzieci przychodzą z rodzi-
cami.

Świetlica Gierałtowice:
tel. 32 301 15 12
pon. - pt./ godz. 14.00 -19.00

Klub Plastuś - zajęcia plastyczne dla dzieci, 
poniedziałki w godz. 16.00 - 17.00

Świetlica Paniówki:
tel. 32 726 42 49
pon. - śr./ godz. 11.00 - 18.00
czw. - pt./ godz. 9.00 - 18.00

Klub Malucha „ŚWIETLIKI” - 
czwartki i piątki od godz. 10.00 do 12.00

Świetlica w Chudowie:
tel. 604 917 720
pon. - czw./ 13.00 – 20.00
pt./ 10.00 - 18.00

Klub PASTEL dla dzieci – w każdy wtorek 
w godz. 16.30 – 18.00

Warsztaty Rękodzieła dla młodzieży i doro-
słych - środy, godz. 17.00 - 20.00

Kącik Malucha - piątki, godz. 10.00 - 12.00

Świetlica Przyszowice:
tel. 32 726 42 47
pon. - pt./ godz. 13.00 - 18.00

Warsztaty Rękodzieła dla młodzieży i doro-
słych, środy - godz. 17.00 - 20.00

Kółko Plastyczne dla dzieci, 
wtorki - od godz. 14.00 

    Więcej informacji na temat oferty można 
uzyskać w poszczególnych świetlicach oraz 
na stronie: www.gok.gieraltowice.pl 
w zakładce „Nasze placówki”.

Klub plastyczny - wtorki, godz. 13.00-14.00

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza do świetlic !

Warsztaty taneczne
     Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
zaprasza dzieci na warsztaty taneczne, które 
prowadzi instruktorka p. Anna Hudek.

    Warsztaty taneczne to najlepszy sposób, aby 
rozwinąć poczucie rytmu i koordynację rucho-
wą. Dzieci nauczą się wybranych technik ta-
necznych, będą brały udział w występach dla 
szerokiej publiczności i konkursach tańca.

    Nie czekaj. Przyjdź na zajęcia i daj się porwać 
w ekscytujący świat tańca!

Miejsce: GOK w Gierałtowicach, 
ul. Wojciecha Korfantego 7b.

Grupa młodsza: 4-6 lat/ środa, 17.00 - 18.00
Grupa starsza: 7- 13 lat/ środa, 15.30 - 17.00

    Gierałtowickie Koło Stowarzyszenia 
„Moja Gmina Nasz Powiat” i Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zapra-
szają młodzież szkolną z terenu gminy Gie-
rałtowice do udziału w konkursie fotogra-
ficznym pt.: „Gierałtowice znane i nie-
znane”. 
- Przedmiotem fotografii powinny być: przy-
roda, architektura, ludzie, ciekawe miejsca 
w gminie Gierałtowice.
- Każdy z autorów może przesłać do 5 fotografii 
w formacie (min. 13x18 cm, maksimum - 15x21 
cm) w postaci odbitek papierowych.
- Prace należy dostarczyć wraz z dołączonym 
opisem na adres Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach w terminie do 18.10.2013 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 
30.10. 2013 r.
- Nadesłane zdjęcia nie będą zwracane.
- Oceny zdjęć dokona jury powołane przez 
organizatora.
- Organizatorzy przewidują nagrody dla auto-
rów 3 najwyżej ocenionych zestawów foto-
grafii.

    Szczegółowe i wiążące informacje zawarte są 
w regulaminie konkursowym dostępnym na 
stronie internetowej: www.gok.gieraltowice.pl
w zakładce - Aktualności - Konkurs Fotogra-

ficzny. Na stronie znajduje się również 
„Oświadczenie” uczestnika konkursu, które 
należy wypełnić i dostarczyć do organizatora.
    Wszelkie pytania dotyczące konkursu można 
kierować na adres mailowy: chelmar@interia.pl

Konkurs fotograficzny
Gierałtowice znane i nieznane

    Tegoroczny Koncert Muzyki Organowej 
odbędzie się w niedzielę 6 października 
o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Gierał-
towicach. 
Na Koncert zaprasza Koło Związku Górno-
śląskiego.

Koncert organowy

Klub plastyczny - wtorki, godz. 13.00-14.00

Źródło: GOK - Justyna Witkowska

Źródło: GOK - Justyna Witkowska
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Dożynki Gminne 2013 Dokończenie ze str. 1    Część oficjalną dożynek wypełniły powitania 
i okolicznościowe wystąpienia: wójta gminy Joa-
chima Bargiela, przewodniczącego RG Marka 
Błaszczyka oraz prezesa Śląskiej Izby Rolniczej 
Romana Włodarza, który wręczył również 
odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadane 
przez ministra tego resortu. Otrzymali je: Danuta 
Koziołek, Artur Tomiczek, Bogdan Rusin, 
Krzysztof Rusin, Grzegorz Kostka, Eugeniusz 
Soblik i Irenusz Szołtysek.
    Na scenie zaprezentowali się także: przedsta-
wicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz repre-
zentant restauracji Rajcula. Odebrali oni z rąk 
dyrektora GOK, Pawła Rosickiego, nagrody za 
pięknie wykonane korony dożynkowe. 
Nie obyło się bez tradycyjnego przekazania małej 
korony dożynkowej - symbolu ciągłości święta 
plonów. Sołtys Paniówek Małgorzata Domin 
przekazała ją Andrzejowi Gawlikowi - sołtysowi 
Przyszowic, wsi, w której odbędą się kolejne 
dożynki gminne.
    Należy dodać, że w odświętny nastrój wpro-
wadził wszystkich występ Orkiestry Dętej przy 
OSP Przyszowice pod dyrekcją Mirosława Haj-
duka.

Powitania, przemówienia, odznaczenia

Dożynkowe świętowanie

Organizatorzy i sponsorzy

    Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i 
relaks. Organizatorzy zadbali o małych i dużych 
mieszkańców gminy oraz gości. GOK przygo-
tował dla dzieci wiele atrakcji, m.in. kącik 
plastyczny, gdzie maluchy mogły się twórczo 
wyszaleć. Powodzeniem cieszyły się liczne ka-
ruzele i zjeżdżalnie. Dzieci miały też swoją go-
dzinę na dożynkowym parkiecie, a to za sprawą 
wodzireja, Janusza Musiała, który z powodze-
niem wciągnął je do spontanicznej zabawy.
    Na dorosłych czekały stoiska, m.in. GOK, gdzie 
można było nabyć wyroby rękodzieła, 
a także wydawnictwa związane tematycznie 
z gminą. Nie zabrakło dobrze zaopatrzonych pun-
któw gastronomicznych.
    W części artystycznej wystąpił znany i lubiany 
Leszek Filec, który zabawiał publiczność dow-
cipami i piosenkami. Jednak prawdziwą ucztą 
muzyczną okazał się koncert gwiazdy dożyn-
kowego wieczoru, Eleni z zespołem pod kiero-
wnictwem Kostasa Dzokasa. Popularna piosen-
karka przypomniała wiele znanych przebojów, 
wykonała również nowe. Występ cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem kilkusetosobowej 
publiczności i wielokrotnie nagradzany był gorą-
cymi brawami. Wspaniały koncert! Wspaniała 
publiczność!
    Dożynkowy wieczór zakończył widowiskowy 
pokaz sztucznych ogni.

    Organizatorami Gminnych dożynek byli: 
Gmina i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach, Rada Sołecka Paniówek oraz parafia 
pw. św. Urbana w Paniówkach. Rolnicze święto 
wsparli finansowo: TELEKOMFORT-Domin, 
BIMsPLUS oddział Przyszowice oraz Gospo-
darstwo Rolne Jolanta i Marek Błaszczyk.

Przekazanie dożynkowego bochna chleba Sołtys Małgorzata Domin przekazuje małą koronę dożynkową 
sołtysowi Andrzejowi Gawlikowi

Poseł Jan Kaźmierczak przy stole z włodarzami gminy Prezes Roman Włodarz odznacza rolników

Gospodynie Dyrektor GOK Paweł Rosicki wręcza nagrody za korony 
dożynkowe

Eleni z zespołem Zabawa dla dzieci

Wieczorem na parkiecie Publiczność na koncercie Eleni Przy stoisku GOK-u
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Dziesiąty tysiąc w Chudowie

Kontakt:

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   
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Foto: archiwum SP w Chudowie

    Bardzo udane były XV Dożynki Powiatu 
Gliwickiego, które świętowano razem z XX Do-
żynkami w Pyskowicach. Rozpoczęły się 7 wrze-
śnia w sobotę wczesnym popołudniem, gdy na 
scenie zlokalizowanej na Placu Dożynkowym 
w Pyskowicach pojawiła się śląska grupa kabare-
towa z Łączy - Kafliki. Tego dnia aż do późnej 
nocy trwała tu zabawa, którą zakończył świetny 
występ czeskiego zespołu „Princess - Queen” 
z największymi przebojami brytyjskiej grupy.

    W niedzielę 8 września w Kościele Nawró-
cenia św. Pawła odbyła się uroczysta msza św. 
dożynkowa. Eucharystii przewodniczył ks. bi-
skup Gerard Kusz. Podczas mszy biskup poświę-
cił korony dożynkowe, przygotowane przez gmi-
ny i sołectwa z terenu powiatu. Wicestarosta 
Waldemar Dombek, burmistrz Pyskowic Wa-
cław Kęska, włodarze miast i gmin powiatu, 
a także partnerskiego Powiatu Puckiego i brat-
niego miasta Flörsheim nad Menem odebrali 
z rąk przedstawicieli rolników okazałe bochny 
chleba, upieczone z mąki z tegorocznego zbioru 
zbóż. Otrzymali je także towarzyszący w tym 
dniu powiatowi i Pyskowicom poseł do Parla-
mentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz 
wicewojewoda śląski Andrzej Pilot.  

    Po mszy św. spod kościoła na Plac Dożynko-
wy ruszył wspaniały, największy na Śląsku ko-
rowód. Na ul. Wojska Polskiego odebrały go 
władze powiatowe, lokalne, kościelne oraz za-
proszeni goście, wśród których byli m.in.. po-
słowie Jan Kaźmierczak i Piotr Pyzik. Roz-
poczęły go bryczki z dostojnymi gośćmi, wozy 
wojskowe (w tym zabytkowe) z przedstawi-
cielami służb mundurowych, dalej byli jeźdźcy 
na koniach, grała Orkiestra Dęta Huty Łabędy, za 
nią Orkiestra Dęta KWK Knurów z grupą majo-
retek „Iluzja”, szły poczty sztandarowe, repre-
zentacje miast, gmin i sołectw Ziemi Gliwickiej 
z koronami, prezentowały się gospodarstwa rol-
ne - często z zabawnymi scenkami na wozach, 
przedszkola, szkoły, hodowcy, wędkarze. Koro-
wód zamknęli motocykliści na swych wspa-
niałych, ryczących maszynach. Potem trwała 
zabawa - z muzyką biesiadną, góralską i śląskimi 
dowcipami w wykonaniu wielu artystów. 
Wieczorem koncert „Jadą wozy kolorowe” 
zagrał Bogdan Trojanek & Terne Roma, a noc 
zakończyli Skaldowie. 

    Starostami XV Dożynek Powiatu Gliwickiego 
i XX Dożynek w Pyskowicach byli: Gerard 
Juraszek, który uprawia 45-hektarowe gospo-
darstwo oraz Maria Kropsz prowadząca wraz 
z synem i synową 75-hektarowe gospodarstwo 
rolne w Dzierżnie. Podczas dożynek odznaczone 
zostały osoby zasłużone dla rolnictwa. Medal 
„Zasłużony dla rolnictwa” z rąk Romana Wło-
darza, prezesa Śląskiej Izby Rolniczej oraz wi-
cestarosty gliwickiego Waldemara Dombka ode-
brał Mariusz Dyka - naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach. Srebrne medale za 
zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Irena Łaba - 
dyrektor Oddz. Regionalnego KRUS w Często-
chowie, Krystyna Kręgiel - kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Gliwicach, Roman Włodarz 
oraz ks. Eugeniusz Sosulski - proboszcz parafii 
w Rudzińcu. Srebrne medale zasłużony dla 
łowiectwa śląskiego odebrali Magdalena Budny 
- sekretarz Powiatu Gliwickiego, Maria Owcza-
rzak-Siejko - skarbnik Powiatu Gliwickiego, Ire-
na Łaba, Waldemar Dombek i Roman Włodarz. 
Odznaczenia wręczył Tadeusz Mamok - członek 
Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach 
i członek Głównego Sądu Honorowego Z OSP 
RP w Warszawie. 

Dożynki Powiatowe

R. Gozdek - Serwis Informacyjny Powiatu 

   Jak co roku, pod koniec wakacji, członkowie 
Koła Związku Górnośląskiego w Gierałtowi-
cach i Gminny Ośrodek Kultury zorganizo-
wali wycieczkę w ciekawe, choć mało znane 
miejsca za przysłowiową miedzą.
Miejsca, które zwiedzaliśmy łączy jeden wspól-
ny element - na przełomie wieków raz były pod 
panowaniem polskich władców, raz czeskich, 
a raz niemieckich.
 

    Swoją wędrówkę zaczęliśmy od Raciborza - 
miasta, które według niektórych ma swoje ko-
rzenie aż w starożytności. W Raciborzu zwie-
dziliśmy Zamek Piastowski, który stoi na 
miejscu dawnego grodu zajętego w 1108 r. przez 
wojów księcia polskiego Bolesława Krzywo-
ustego. Był on siedzibą piastowskich władców 
W tym Mieszka IV, stąd wywodzi się Eufrozyna, 
matka króla Władysława Łokietka. Historia 
zamku jest bardzo burzliwa, często zmieniał 
panów, nawiedzały go liczne klęski np. pożary 
i powodzie. Do naszych czasów zachowały się 
fragmenty murów obronnych, budynek bramny, 
słodownia browaru, baszta i gotycka kaplica 
św. Tomasza Becketa z końca XIII w. uznawana 
za najładniejszy taki obiekt na ziemiach pol-
skich. Obecnie przechodzi gruntowną renowa-
cję. W Raciborzu można spotkać wiele zabytków 
gotyckich: kościół farny pw. Wniebowzięcia 
NMP, podominikańskie kościoły pw. św. Jakuba 
i Ducha Świętego. W tym ostatnim obecnie 
znajduje się Muzeum Miejskie, a w nim - jak 
żartują mieszkańcy Raciborza - najstarsza raci-
borzanka, licząca około 2800 lat, czyli mumia 
przywieziona z Egiptu w połowie XIX w. przez 
barona A. von Rothschild dla gimnazjum ewan-
gelickiego. Jest jedną z kilku mumii w Polsce.
    Pożegnaliśmy Racibórz i udaliśmy się w stro-
nę granicy czeskiej. Po drodze wstąpiliśmy do 
Tworkowa - niewielkiej miejscowości, która 
przez wieki znajdowała się we władaniu górno-
śląskiej rodziny Tworkowskich, potem Reis-
witzów, następnie Eichendorffów. Po okazałym 
niegdyś zamku w Tworkowie pozostały tylko 
ruiny, ale warto było zobaczyć kościół para-
fialny z końca XVII w. Jest to perła górno-
śląskiego baroku. W 1990 r. w krypcie kościoła 
odkryto kilkanaście trumien rodziny von 
Reiswitz - wszystkie bardzo dobrze zachowane. 
W krypcie są też wyeksponowane ubranka, 
w których grzebano dzieci von Reiswitzów.

    Z Tworkowa droga wiodła do Hradec nad 
Moravici, czyli Grodźca nad Morawicą. Według 
Geografa Bawarskiego (IX w.) ta okolica była 
zamieszkała przez plemię Gołężyców i w Gro-
dźcu podobnie jak w Opawie i Raciborzu znaj-
dowały się grody obronne. Według legendy, 
około 965 r., w Grodźcu doszło do spotkania 
wysłanników księcia polskiego Mieszka I z or-
szakiem ślubnym Dobrawy - córki księcia czes-
kiego Bolesława I. Ożenek Mieszka I umożliwił 
w 966 r. przyjęcie chrztu i chrystianizację kraju. 
Grodziec i jego okolice na przełomie X i XI w. 
wchodziły w skład władztwa Piastów, ale później 
książęta czescy opanowali dorzecze Górnej Odry 
i ten obszar już nigdy nie przeszedł pod polskie 
panowanie. Dzisiaj na wzgórzu zamkowym 
w Grodźcu stoją aż dwa zamki: biały i czerwony, 
otoczone kilkudziesięciohektarowym parkiem. 
Biały zamek jest udostępniony do zwiedzania. 
Jego właściciele książęta Lichnowscy byli 
ludźmi wykształconymi i znanymi mecenasami 
sztuki, szczególnie rozkochanymi w muzyce. Tu 
zapraszano muzyków takiego formatu jak 
Franciszek Liszt, Ludwig van Beethoven, czy 
Niccolo Paganini. W zamku jest bogata ekspo-
zycja wyposażenia wnętrz z XIX i początku XX 
wieku, w tym fortepian, na którym grywał 
Beethoven. Na tym samym wzgórzu stoi tzw. 
czerwony zamek. Jest to malownicza budowla 
kiedyś przeznaczona na stajnie i powozownie, 
a dziś służy jako hotel.
    Ostatnim punktem naszej wycieczki była Opa-
wa, miasto w woj. morawsko-śląskim. Spacero-
waliśmy ulicą Masaryka z okazałymi pałacy-
kami szlacheckimi, widzieliśmy piękny kościół 
pw. Ducha Świętego, gdzie w krypcie są pocho-
wani członkowie opawskich Przemyślidów. 
W Opawie jest Slezske Zemske Muzeum - naj-
starsze muzeum w Czechach i najmłodsza 
w Czechach wyższa uczelnia Slezska Uniwer-
zita. Na rynku w cieniu odrestaurowanego ratu-
sza miejskiego, czyli Radnicy, jedząc zmarzliny 
mogliśmy trochę poznać atmosferę czeskiego 
miasta.
    Czytając książkę „Zamki i pałace dorzecza 
Górnej Odry” widać ile ciekawych miejsc je-
szcze na nas czeka, zarówno po polskiej jak 
i po czeskiej stronie. Jeden dzień na wycieczkę to 
za mało. Ale my tutaj jeszcze wrócimy w nastę-
pnych latach.

Zamki i pałace 
dorzecza Górnej Odry

Janina Rożek

Czerwony Zamek w Grodźcu - Foto: Krzysztof Wiaterek
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Festyn Strażacki

Centrum Przedsiębiorczości S.A. zaprasza do 
udziału w szkoleniach w Częstochowie w ra-
mach projektu pn. „Śląskie! - w stronę Słońca” 
współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pozostały ostatnie wolne miejsca.
Oferowane szkolenie jest całkowicie bezpłatne 
objęte pomocą publiczną i skierowane do praco-
wników (umowa o pracę), właścicieli, współ-
właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw 
zainteresowanych tematyką odnawialnych 
źródeł energii małej mocy w zakresie instalacji i 
eksploatacji tych urządzeń. Jest to jedyne takie 
szkolenie realizowane w Częstochowie w ra-
mach projektu 8.1.1 POKL "Śląskie! - w stronę 
Słońca".
Poniżej podajmy zakres oraz terminy szkoleń:

I. Teoria systemów grzewczych i elektrycznych 
opartych na Odnawialnych Źródłach Energii.
1) Kolektory słoneczne - 30.09.2013 r.
2) Pompy ciepła - 8.10.2013 r.
3) Współpraca różnych systemów grzewczych 
- 16.10.2013 r.
4) Systemy energetyczne - fotowolatika i tur-
biny wiatrowe - 23.10.2013 r.
Zajęcia teoretyczne w postaci wykładów z pre-
zentacjami multimedialnymi, pozwalające na 
swobodne omówienie tematu i wymianę doś-
wiadczeń.
II. Praktyka systemów grzewczych i elektry-
cznych opartych na Odnawialnych Źródłach 
Energii
5) Montaż kolektorów słonecznych 
- 29-31.10.2013 r.
(jeden dzień do wyboru)
6) Montaż pomp ciepła - 5-7.11.2013 r.
(jeden dzień do wyboru)
7) Montaż urządzeń fotowoltaicznych i turbin 
wiatrowych - 12-14.11.2013 r.
(jeden dzień do wyboru).
Szkolenia przeprowadzane będą w godzinach 
od 8.30 do 15.30 w obiektach 
Częstochowskiego Parku Przemysłowego 
(ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 
Częstochowa).
Szczegółowe informacje o projekcie można 
uzyskać kontaktując się poprzez adres: Centrum 
Przedsiębiorczości S.A., ul. Kopalniana 6, 
43-225 Wola /koło Pszczyny, telefonicznie 32 
211 81 80 lub 32 211 91 77, za pomocą adresów 
e - m a i l :  n . l u k a s e k @ c p s a . c o m . p l ,  
k.rozmus@cpsa.com.pl lub znaleźć na stronie: 
www.cpsa.com.pl

Bezpłatne szkolenia
dla pracowników i przedsiębiorstw

    24 sierpnia przy remizie w Przyszowicach 
odbył się Festyn Strażacki miejscowej jed-
nostki OSP. To tradycyjna impreza organizo-
wana dla mieszkańców sołectwa. 

    W trakcie festynu przyszowiczanie mogli 
podziwiać m.in. ćwiczenia jednostki bojowej 
w gaszeniu pożaru i występy Orkiestry Dętej 
przy OSP Przyszowice pod kierownictwem Mi-
rosława Hajduka. Dla najmłodszych mieszkań-
ców zorganizowano konkurs plastyczny, 
w którym wszystkie dzieci otrzymały nagrody 
oraz gratulacje od prezesa OSP Andrzeja Ga-
wlika i naczelnika jednostki Marcina Fojcika. 
Można było również wziąć udział w loterii 
fantowej i wylosować atrakcyjną nagrodę, 
np. rower. Należy dodać, że głównym sponso-
rem loteryjnych fantów był Marek Błaszczyk, 
grosza na ich zakup nie pożałowali i inni 
sympatycy strażaków, m.in. Irenusz Szołtysek. 
Mieszkańcy sołectwa wsparli finansowo 
jednostkę kupując cegiełki - dochód z ich sprze-
daży (2110 zł) przeznaczono na cele statutowe 
OSP w Przyszowicach. 

    Nie obyło się bez wspólnej zabawy przy 
muzyce granej przez DJ. Jak podkreślają 
uczestnicy: atmosfera była świetna! - Nic więc 
dziwnego, że tańce trwały do późnych godzin 
nocnych.

Gminne i Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Doskonalą sprawność

    14 września na boisku LKS Tempo w Paniów-
kach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. W ćwiczeniach bojowych wzięły 
udział cztery drużyny seniorów oraz Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza z Paniówek.
    Rywalizowano m.in. w jak najszybszym spra-
wianiu linii: ssawnych, tłocznych i gaśniczych 
oraz podaniu wody do określonego celu. 
W Paniówkach najlepsi okazali się gospodarze 
- drużyna OSP Paniówki, która wygrała w czasie 
51 sekund. Miejsce drugie zajęli strażacy 
z OSP Gierałtowice (1 min. 6 sek.), trzecie OSP 
Przyszowice (1 min. 9 sek.), a czwarte OSP Chu-
dów (1 min. 11 sek.).
Sędzią głównym zawodów był brygadier Marek 
Luszczyk z PSP w Gliwicach, asystował mu 
starszy aspirant Józef Jaworek z JRG Knurów.
    Wszystkie drużyny nagrodzone zostały pu-
charami i pamiątkowymi dyplomami. Współza-

wodnictwa gratulowali im m.in.: wójt gminy 
Joachim Bargiel, wiceprezes Zarządu Powia-
towego OSP RP w Gliwicach Alfred Kubicki 
i komendant gminny OSP Antoni Rzymełka.

Powiatowe zawody OSP
    21 września na boisku klubu LKS Wilki w Wil-
czej rozegrano Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Po-
wiatu Gliwickiego. Rywalizowało w nich 16 jed-
nostek OSP, w tym 6 młodzieżowych. Gminę 
Gierałtowice reprezentowały drużyny z Panió-
wek - seniorzy oraz drużyna młodzieżowa, zaj-
mując odpowiednio 5 i 4 miejsce w swoich gru-
pach. W grupie męskich drużyn pożarniczych 
zwyciężyła OSP Smolnica. Rywalizację w pozo-
stałych grupach (drużyny kobiece oraz młodzie-
żowe dziewcząt i chłopców) wygrali reprezen-
tanci OSP Świbie.
W otwarciu zawodów uczestniczył starosta gli-
wicki Michał Nieszporek. Najlepszym druży-
nom gratulowali m.in.: wicestarosta Waldemar 
Dombek, wójt gminy Pilchowice Joanna Koło-
czek-Wybierek i prezes Zarządu Powiatowego 
OSP RP w Gliwicach Andrzej Frejno.

OSP Przyszowice w akcji

Dzieci uczestniczące w konkursie plastycznym, w towarzy-
stwie prezesa Andrzej Gawlika i naczelnika Marcina Fojcika.

/J.M./

Gminne zawody OSP Foto: OSP Paniówki

Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

    W dniu 24.08.2013 r. na festynie strażackim 
zorganizowanym przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Przyszowicach przeprowadzono 
zbiórkę publiczną w formie sprzedaży ce-
giełek. Sprzedano 207 szt., z czego uzyskano 
2.110,00 zł.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele 
statutowe oraz zakup nowego sztandaru dla 
Jednostki OSP Przyszowice.
Pozostałe niesprzedane cegiełki zostały komi-
syjnie zniszczone.

Komunikat OSP 
w Przyszowicach

Prezes OSP Andrzej Gawlik
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M.     Pkt.      Bramki
Sezon - 2013/2014

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  7. Czarni-Góral Żywiec

  5. Jedność 32 Przyszowice

  1. Iskra Pszczyna

  3. GKS 1962 Jastrzębie

  6. Górnik Pszów

  4. GTS Bojszowy

  11. GKS II Katowice

  2. Krupiński Suszec

  10. Podlesianka Katowice

9. KS Wisła

14. Drzewiarz Jasienica

13. AKS Mikołów

15. Forteca Świerklany

8. Gwarek Ornontowice

12. Unia Racibórz

16. Spójnia Landek 

8

8

7

8

8

8

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

19

19

19

15

13

13

13

12

10

9

8

7

7

6

4 

2

19-7

15-5

24-2

12-8

14-15

15-14

16-11

14-10

16-19

10-15

12-11

14-19

5-17

10-16

7-20

4-18 Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2013/2014

Liga okręgowa, gr. Katowice IV 

Klub

  6. ŁKS Łagiewniki Bytom

  7. Orzeł Nakło Śląskie

  13. Orzeł Miedary

  4. Tempo Paniówki

  11. Unia Świerklaniec

  12. Wilki Wilcza

  2. Orzeł Mokre (Mikołów)

  10. Czarni Pyskowice

  15. Gwarek Zabrze

  5. KS 94 Rachowice

  1. Fortuna Gliwice

3. Sokół Orzech

9. Silesia Miechowice

16. Odra Miasteczko Śląskie

14. Tęcza Wielowieś

8. ŁTS Łabędy

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

19

14

13

13

13

13

11

11

11

9

8

8

8

8

7

7

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  11. Przyszłość II Ciochowice

  5. Zryw Radonia

  8. Młodość Rudno

  15. Orzeł Stanica

  16. Naprzód Żernica

  13. MOSiR Stal Zabrze

  1. MKS Zabrze-Kończyce

  10. Sokół Łany Wielkie

  9. Drama Kamieniec

  3. Zaborze Zabrze

14. Ruch Kozłów

6. Orły Bojszów

12. Społem Zabrze

2. Carbo Gliwice

4. Zamkowiec Toszek

19

19

17

16

13

12

12

11

10

10

9

8

7

7

7 

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

  7. Jedność 32 II Przyszowice

Siostry na medal!
    Siostry Górnik z Gardy 
Gierałtowice zdobyły brązowe 
medale w VIII Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Śląska 
Kobiet w Boksie, które w dniach 
18-21 września odbyły się w Gli-
wicach.
Justyna Górnik (waga musza 51 
kg) sięgnęła po brąz w kategorii 
juniorek, a jej starsza siostra Anna 
(waga kogucia 54 kg) zdobyła ten 
sam krążek w rywalizacji senio-
rek.
    Prezes Gardy Adam Firlit 
podkreślił, że brązowe medale 
Justyny i Anny Górnik są olbrzy-
mim sukcesem, gdyż Między-
narodowe Mistrzostwa Śląska 
w Gliwicach są turniejem o ustalonej już renomie 
i biorą w nich udział zawodniczki z wielu krajów 
świata. W tym roku w Gliwicach walczyły 
reprezentantki: Australii, Nowej Zelandii, 
Anglii, Niemiec, Francji, Czech, Słowacji, Serbii 
i Polski. 

    Bardzo zadowolony z występu pięściarek był 
trener Gardy Adam Spiecha, który powiedział 
m.in.: Jako szkoleniowiec jestem z ich występu 
bardzo zadowolony, pokazały się naprawdę 
z bardzo dobrej strony. Napawa mnie to opty-
mizmem przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
i Pucharem Polski. 

Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie

Źródło: GARDA Gierałtowice

Piłka nożna

    W sobotę 28 września o godz. 11.00 
w „Śląskim Katyniu”, czyli na polanie 
Hubertus przy Krzyżu w lesie koło Baruta, 
odbędą się uroczystości upamiętniające 
ofiary zbrodni komunistycznej.

    Uroczystość ta wpisana jest w tegoroczne 
Europejskie Dni Dziedzictwa, przebiegające 
pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”. 
W informatorze wydanym na ich obchody 
przez Oddział Terenowy Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa w Katowicach przy-
pomniano, co zdarzyło się przed laty na pola-
nie Hubertus.
„We wrześniu 1946 r. w lesie niedaleko Baruta 
położonego na granicy woj. śląskiego i opol-
skiego komuniści zamordowali nieznaną liczbę 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Podhala 
z oddziału Henryka Flamego ps. „Bartek”. Ta 
zbrodnia pokazuje prawdziwe oblicze komu-
nizmu - czytamy w tym wydawnictwie. - W su-
mie z rąk UB-NKWD zginęło ok. 200 młodych 
mężczyzn z Podbeskidzia, okolic Baraniej 
Góry, którzy zostali zwabieni przez agentów 
UB obietnicą wyjazdu na Zachód. Żołnierzy 
przewieziono do obecnego województwa opol-
skiego w kilku transportach ciężarówek. Pier-
wszą grupę ok. 70 młodych mężczyzn zamor-
dowano na początku września w Starym Grod-
kowie. To była egzekucja - strzał w tył głowy 
nad wykopanym grobem. Żołnierzy z drugiego 
transportu między 10-15 września wysadzono 
w powietrze w zaminowanym bunkrze w Sta-
rym Grodkowie. Ok. 25 września narodowców 
z trzeciego transportu zamordowano na polanie 
Hubertus w lesie koło Baruta. Spędzono ich do 
zaminowanej stodoły i wysadzono. Szczątki 
spalono i najprawdopodobniej pogrzebano w 
dwóch mogiłach zbiorowych. Tych, którym 
udało się uniknąć masakry, doprowadzono 
przed komunistyczne sądy i skazano na śmierć.

    O tej komunistycznej zbrodni przez lata nie 
można było mówić – podaje dalej informator. – 
Miejsce to upamiętniono dopiero po przemia-
nach ustrojowych w 1989 r. Dziś stoi tu posta-
wiony przez miejscową ludność krzyż, pod 
którym co roku w każdą ostatnią sobotę wrze-
śnia odprawiana jest Msza św. i odbywa się 
Apel Poległych. Pamięć o pomordowanych 
ocalił od zapomnienia m.in.. Światowy Zwią-
zek Żołnierzy AK Oddział w Gliwicach. W ub. 
roku IPN rozpoczął poszukiwania miejsc po-
chówku partyzantów z NSZ”.
    Organizatorem uroczystości na polanie Hu-
bertus jest Urząd Gminy Wielowieś.   

Pamięci pomordowanych

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł + VAT
Na łamach naszego pisma można również 

zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 
gratulacjami, podziękowaniami itp.

Kontakt tel.: 793 921 961, e-mail: jurekm@vp.pl   

Źródło: Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

Sezon - 2013/2014

    Półmetek pierwszej części sezonu pił-
karskiego już za nami. Wszystkie nasze 
drużyny zajmują dobre miejsca w ligowych 
tabelach, co napawa optymizmem przed 
finiszem rundy jesiennej. 

    Występująca w IV lidze Jedność 32 Przy-
szowice, po kilku dotkliwych porażkach (m.in. 0-6 
z GKS II Katowice), zdołała się odbudować. 
Dzięki trzem zwycięstwom z rzędu, w ostatnio 
rozegranych spotkaniach, przyszowiczanie wrócili 
do grona najlepszych drużyn. Wrażenie robi zwy-
cięstwo 4-0, odniesione nad dobrą drużyną Gór-
ników z Pszowa. W meczu tym bramki zdobyli: 
Ariel Mnochy, Rafał Hajok, Krystian Sosna i Mi-
chał Hutka.

    Występująca w klasie B Gwiazda Chudów 
zajmuje 3 miejsce w tabeli, co daje nadzieję na 
powrót do rozgrywek w wyższej lidze.
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informator

    Tradycją tej imprezy jest to, iż bieg 
odbywa się zawsze w tym sołectwie, 
w którym odbywają się dożynki gmin-
ne. W tegorocznych zawodach wzięło 
udział 186 biegaczy z 23 śląskich miast i 
miejscowości. Zawodnicy klasyfiko-
wani byli w 11 grupach. 
   Honorowymi starterami biegów byli: 
wójt Joachim Bargiel i przewodni-
czący RG Marek Błaszczyk.
    Bieg główny o „ Puchar Wójta Gmi-
ny Gierałtowice” (trzy pętle po 925 m) 
wygrał Wojciech Czernek z MOSiR 
Tychy. Miejsce drugie zajął Adam 
Jamiński z Tychów, a trzecie Nateniel 
Swat z Chudowa.
   Wśród kobiet po raz trzeci Puchar 
Wójta zdobyła Monika Bielińska 
z Przyszowic, druga była Katarzyna 
Kusidło z Rybnika, a trzecia Domi-
nika Brzezińska z Gliwic.
    Po rozegraniu wszystkich konkuren-
cji przyszedł czas na dekorację naj-
lepszych (wyniki publikujemy obok) 
oraz udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród, których sponsorzy zapewnili 
około stu. Należy podkreślić, że w tej 
części imprezy atmosfera była równie 
wspaniała i gorąca jak w trakcie za-
wodów. Puchary, medale, dyplomy oraz 
wylosowane nagrody wręczali wójt 
i przewodniczący Rady Gminy.
    Należy dodać, iż główny ciężar orga-
nizacyjny całego przedsięwzięcia spo-
czął na Jarosławie Prokopie - nau-
czycielu WF w ZSP w Paniówkach.
    Organizatorzy dziękują sponsorom 
i instytucjom wspierającym ideę orga-
nizowania biegu. W tym roku byli nimi: 
Wójt i Urząd Gminy Gierałtowice, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gierałtowicach, prezes pły-
walni „Wodnik” w Paniówkach, res-
tauracja „VERONA” w Paniówkach. 
Firmy: ANTER z Paniówek,  TELE-
KOMFORT z Paniówek, AQUA SPA 
2 z Paniówek, JAMAR z Przyszowic, 
I.B.K SERWIS Bogusław Karcz z Pa-
niówek. Piekarnia i cukiernia GAT-
NER z Paniówek, Delikatesy Foksi 
z Paniówek oraz dyrekcja ZSP w Pa-
niówkach i MOSiR z Rudy Śląskiej.

Walczyli o Puchar Wójta
    7 września na obiektach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Paniówkach 
odbył się X Jubileuszowy Ogólnopolski Bieg o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice.

Rocznik 2003 i młodsze dziewczęta - 200 m
1. Wiktoria Nieroba - Przyszowice
2. Sara Kozieł - Przyszowice
3. Magdalena Swaczyna - Paniówki
Rocznik 2003 i młodsi chłopcy - 200 m
1. Maciej Dziendziel - Gierałtowice
2. Kacper Brosz - Paniówki
3. Oliwier Nowok - Gierałtowice
Rocznik 2000-2002 dziewczęta - 500 m
1. Julia Bartczak - Stara Kuźnia
2. Paulina Dreja - Przyszowice
3. Anna Perkowska - Kroczyce
Rocznik 2000-2002 chłopcy - 500 m
1. Patryk Grzegorzyca - Gierałtowice
2. Sławomir Malarz - Zawisza Stara Kuźnia
3. Tomasz Szołtysek - Paniówki
Rocznik 1996-1999 dziewczęta - 1 km
1. Natalia Ciechomska - Zawisza St. Kuźnia
2. Agnieszka Strzodka -  Paniówki
3. Magdalena Stawowy - Gierałtowice
Rocznik 1996-1999 chłopcy - 1 km
1. Daniel Bartoszek - Paniówki
2. Dawid Wojciechowski - Gierałtowice
3. Grzegorz Nowak - Knurów

Rocznik 1978-1995 kobiety - 3 km
1. Monika Bielińska - Przyszowice
2. Katarzyna Kusidło - Rybnik
3. Dominika Brzezińska - Gliwice
Rocznik 1977 i starsze kobiety - 3 km
1. Iwona Prokop - TKKF „Jastrząb" Ruda Śl.
2. Agata Stefańska - Chudów

Rocznik 1978-1995 mężczyźni - 3 km
1. Wojciech Czernek - MOSiR Tychy
2. Adam Jamiński - Tychy
3. Nataniel Swat - Chudów
Rocznik 1964-1977 mężczyźni - 3 km
1. Robert Zielonka - Chrzanów
2. Mariusz Zembroń - WKB Meta Lubliniec
3. Przemysław Basa - „Jastrząb" Ruda Śl.
Rocznik 1963 i starsi mężczyźni - 3 km
1. Zbigniew Fijałkowski - „Jastrząb" Ruda Śl.
2. Eugeniusz Sznapka - Świętochłowice 
3. Aleksander Zając - Orzesze

Opracowała: Katarzyna Jakubik

W środku zdobywcy Pucharów Wójta: Monika Bielińska i Wojciech Czernek. Z lewej wójt Joachim Bargiel, 
z prawej przewodniczący RG Marek Błaszczyk.

Najmłodsi na trasie Losowanie nagród

Wyniki

Sportowe pozdrowienia 
    Trener Alicja Stachura oraz młodzi 
pływacy z LKS Jedność 32 Przyszo-
wice przysłali do redakcji “WIEŚCI” 
sportowe pozdrowienia z obozu trenin-
gowego w Jaworzynce, w którym ucze-
stniczyli w dniach 17-24 sierpnia.
    - Dzieci codziennie brały udział w za-
jęciach treningu pływackiego i ogólno-
rozwojowego na boisku - relacjonuje 
trener Stachura - Spacerowaliśmy rów-
nież po górach. Podczas obozu dzieci 
poznawały kulturę życia dawną i współ-
czesną górali. Zorganizowano wy-
cieczki do: Parku Leśnych Niespodzia-
nek w Ustroniu, Istebnej, Koniakowa 

i Wisły, odwiedzono 
trzy muzea regional-
ne, zorganizowano 
wy jazd  do  Aqua  
Parku w Ustroniu. 
Mottem przewodnim 
obozu były: sport i za-
bawa.
    Głównym celem 
obozu było przygo-
towanie się do no-
wego sezonu starto-
wego 2013/2014.
Przed zawodnikami sekcji LKS Jedność 
32 Przyszowice w najbliższym czasie

starty w zawodach: w Radlinie, Kato-
wicach, Krakowie i Rybniku. 

Foto: archiwum LKS Jedność Przyszowice



Czysta energia - gminne inwestycje

    Czy opłaca się inwestować w nowoczesne 
urządzenia energetyczne, skoro stare rów-
nież potrafią wytwarzać na przykład 
ciepło?

Joachim Bargiel - Zdecydowanie warto inwe-
stować w nowoczesne źródła energii z kilku 
powodów. Jednymi z najważniejszych są 
czynniki: ekologiczny i ekonomiczny. Nowo-
czesne kotłownie, opalane na przykład gazem 
ziemnym, nie zanieczyszczają środowiska tak 
jak te tradycyjne - opalane węglem. Urządze-
nia te są również bardziej sprawne, tzn. więcej 
wytworzonej energii trafia do układu ogrze-
wania, mniej się marnuje.  

    W lipcu br. w budynku szkoły w Pa-
niówkach zakończono budowę układu sko-
jarzonego do jednoczesnego wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej. Czy mógłby 
Pan wyjaśnić czytelnikom czemu służy ta 
inwestycja?

    J.B. - Na wstępie chciałbym przytoczyć 
krótką genezę. Do 2006 roku budynek szkoły 
w Paniówkach ogrzewała kotłownia węglowa. 
W latach 2006/7 kotłownię zmodernizowano, 
przerabiając ją na gazową - do wytwarzania 
ciepła zastosowano wówczas 3 nowoczesne 
kotły gazowe Viessmanna. W między czasie 
powstał projekt krytej pływalni, zlokalizowa-
nej kilkaset metrów od szkoły. Pływalnię 
„Wodnik” otwarto w roku 2010 a do jej 
ogrzewania wykorzystano ciepło wytwarzane 
w szkolnej kotłowni - wystarczyło go do 
ogrzania obydwu obiektów.
   Gmina postanowiła dodatkowo zmo-
dernizować układ zasilania pływalni i szkoły 
w ciepło i energię elektryczną, budując układ 
skojarzony do wytwarzania tych najważniej-
szych dla funkcjonowania mediów. Cel osią-
gnęliśmy dzięki zastosowaniu agregatu koge-
neracyjnego Viessmanna o mocy cieplnej 
88 kW i mocy elektrycznej 55 kW. Należy 
podkreślić wysoką sprawność układu, rzędu 
88-90%. Prąd wytwarzany w agregacie pokry-
wa 50% zapotrzebowania „Wodnika” na ele-
ktryczność, tzn. wystarczającą ilość na utrzy-
manie pracy całego kompleksu w razie awarii 
sieci energetycznych. Dodam, że w razie takiej 
awarii, automatyka samoczynnie załącza 
zasilanie z agregatu i odcina zasilanie systemu

od źródła dostawcy energii elektrycznej. 
Wszystko to dzieje się w przeciągu mili-
sekund, a więc płynnie.

    Można więc powiedzieć, że od niedawna 
gmina jest właścicielem minielektrowni. 
Czy fakt ten przełoży się na oszczędności 
w budżecie? 

    J.B. - Uzyskanie certyfikatów za wypro-
dukowaną w kogeneracji energię elektryczną 
zaskutkuje dopłatami do tej energii, co w kon-
sekwencji zmniejszy koszty eksploatacji 
„Wodnika”.
Trzeba powiedzieć, że urządzenia zainstalo-
wane w kotłowni zmniejszają zużycie 

2mediów. Warto też przypomnieć o 54 m  so-
larów zainstalowanych na dachu „Wodnika”, 
które również obniżają koszty eksploatacji, 
przy czym produkują czyste ciepło.

    Co wpłynęło na decyzję o instalacji agre-
gatu kogeneracyjnego?

    J.B. - Jednym z ważniejszych powodów jest 
fakt, że na tą inwestycję uzyskaliśmy dzięki 
wygranemu konkursowi dofinansowanie - 
blisko 1,2 mln zł, co stanowi prawie 70% 
kosztów całego przedsięwzięcia. Pieniądze te 

pochodzą z Europejskiego Fun
Regionalnego i pozyskano je w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego - „Czyste powietrze i odnawial-
ne źródła energii”.
Dodam, że instalacja urządzeń jest uzasa-
dniona z punktu widzenia ochrony środo-
wiska, bezpieczeństwa energetycznego i co 
ważne, ekonomicznego.

    Budowa układu skojarzonego oraz wyko-
nanie do niego sieci kablowej energetycznej 
(460 mb.), a także linii sterowniczych - to 
z pewnością przedsięwzięcie nowatorskie, 
wymagające precyzyjnych obliczeń. Jak 
gmina poradziła sobie z takim wyzwaniem?

    J.B. - Sukces osiągnięto dzięki współpracy 
z Instytutem Elektroenergetyki i Sterowania 
Układów Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. W dużej mierze 
przyczynili się do niego: prof. Jan Popczyk 
i prof. Paweł Sowa. Przy realizacji zadania 
współpracowaliśmy również z energetyką za-
wodową (TAURON Polska Energia S.A.). 
Wykonawcą inwestycji była firma Wachelka  
INERGIS z Częstochowy, a eksploatację prze-
jęła pływalnia „Wodnik”.

duszu Rozwoju 

    Od kotłowni węglowej po nowoczesny układ kogenera-
cyjny wytwarzający energię elektryczną i ciepło - historia 
zmian w gminnej energetyce na przykładzie szkoły i pływal-
ni „Wodnik” w Paniówkach.

Rozmowa z dr inż. Joachimem Bargielem - wójtem gminy Gierałtowice

Pytania zadawał: Jerzy Miszczyk

Szkoła w Paniówkach

Pływalnia „Wodnik”


