
MAJ-CZERWIEC 2008 Nr 29MAJ-CZERWIEC 2008 Nr 29

Autor obrazu: Magdalena PłaszczykAutor obrazu: Magdalena Płaszczyk

 

Jeśli pożeglujesz pod wiatr, 
popłyniesz pod prąd, 
uwierzysz w niemożliwe...

 

Jeśli pożeglujesz pod wiatr, 
popłyniesz pod prąd, 
uwierzysz w niemożliwe...

 
„Navigare necesse est.”
 
„Navigare necesse est.”



2

KALENDARIUM
Imprezy w gminie Gierałtowice

Aktualne godziny 
pracy starostwa

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Gliwicach

Podpisanie umowy 
na budowę węzła Sośnica

  W uroczystości podpisania umowy udział wzięli: 

wiceminister infrastruktury Zbigniew Rapciak, 

wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, reprezentanci 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

oraz przedstawiciele gmin na terenach których węzeł 

będzie umiejscowiony. Gminę Gierałtowice repre-

zentował wójt dr Joachim Bargiel. Wykonawcą pro-

jektu będzie grecka firma J&P Avax S.A.

Jak podkreślano podczas uroczystości, inwestycja 

poprawi połączenie między południem i północą 

Polski, przyczyni się do ożywienia i rozwoju połud-

niowych województw Polski, które będą dzięki temu 

lepiej skomunikowane z Europą i mogą liczyć na 

więcej inwestycji.

Projekt przebudowy węzła „Sośnica” przygotowało 

konsorcjum firm Mosty Katowice oraz Krakowskie 

Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt. 

Na węźle wybudowanych zostanie 17 łącznic, 5 dróg 

dojazdowych, 15 dróg serwisowych, 6 jezdni 

zbierająco-rozprowadzających. Ich łączna długość 

wyniesie 33 km. Długość odcinka autostrady A1 w 

ramach węzła Sośnica wyniesie 2,2 km.

Trasy w obrębie skrzyżowania będą poprowadzone 

na trzech poziomach. 

Przy węźle powstaną m.in.:
• Ekrany akustyczne
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
• Zbiorniki ekologiczne
• Barierki energochłonne
• Osłony przeciwolśnieniowe
• Przejazdy awaryjne przez pas dzielący
• Wyjazdy awaryjne na trasę autostrady A1
• Przepusty drogowe
Rozpoczęcie prac zaplanowano na czerwiec 2008 r. 
a ukończenie inwestycji przewiduje się na 
październik 2009 r.

Zapraszamy do Izby “łod starki”
.

W dn. 13, 20, 27 lipca w godz. od 14.00 do 16.00
16 – 17 sierpnia w godz. od 14.00 do 16.00
7, 28 września w godz. od 14.00 do 16.00
Ul. Szkolna 54, Chudów.

Lipiec
.

Sierpień
.

Wrzesień

13. 07. 2008 r. godz. 15.00 - Zamek Chudów 
W czasach Gutenberga - Historia Drukarstwa.
Prezentacja prasy Gutenberga. Sekrety druku i 
produkcji papieru czerpanego. Tajniki ilumina-
torstwa.

20. 07. 2008 r. godz.15.00 - Zamek Chudów 
Romeo i Julia - Widowisko oparte na motywach 
dramatu Szekspira.

27. 07. 2008 r. godz. 15.00 - Zamek Chudów 
Johann Strauss w Chudowie - Przypomnienie 
wizyty wybitnego kompozytora w Katowicach.
Wspomnienie atmosfery XIX-wiecznego Wiednia.

03. 08. 2008 r. godz. 15.00 - Zamek Chudów
W rytmie flamenco - Muzyka, tańce i kuchnia 
hiszpańska. Występ zespołu “Viva Flamenco” i 
grupy tanecznej “Saida”. 

10.08.2008 r. Godz. 15.00 - Zamek Chudów 
I Chudowski kabareton - monologi, dialogi, 
piosenki, satyra nie tylko polityczna.
.

15 -17. 08. 2008 r. - Zamek Chudów 
IX Jarmark Średniowieczny na Zamku w            
Chudowie.
Jedna z największych imprez rekonstrukcyjnych       
okresu średniowiecza w Polsce.

23.08.2008 r. - Rajd rowerowy.
Gminny Ośrodek Kultury i Klub Abstynentów 
organizują II Letni Rajd Rowerowy. 
Zbiórka uczestników o godz. 9.30 przed Urzędem 
Gminy w Gierałtowicach.
Zapisy  do 20 sierpnia w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Gierałtowicach oraz u Sołtys 
Gierałtowic Gerdy Czapelki  w godzinach 
urzędowania:
Poniedziałek 12.00 - 16.00
Środa 9.00 – 13.00
Piątek 9.00 – 13.00
Tadeusz Wojtyszyn prezes  Klubu Stokrotka  tel. 
032 721 305 807
Koszt 10 zł

24. 08. 2008 r.  godz. 15.00 - Zamek Chudów
Samuraje - Pokazy wschodnich sztuk walki, 
wystawa zbroi samurajów.

31.08.2008 r.  godz. 15.00 - Zamek Chudów
Gladiatorzy - Pokazy walk z czasów starożytnego 
Rzymu.
 

06.09.2008 r. - Jesień Chórów Gminnych 
Zamek Chudów.

07.09.2008 r. godz. 15.00 - Zamek Chudów 
Polscy Ormianie - przypomnienie świata polskich 
Ormian i ich wkładu w historię Polski. Zwyczaje, 
tradycja, sztuka, muzyka oraz kuchnia Ormian. 
Wystawa etnograficzna. Wystawa prac znanych w 
Polsce twórców ormiańskich.

14.09.2008 r.  godz. 15.00 - Zamek Chudów
VI kartoflada - impreza z okazji 325 rocznicy 
sprowadzenia ziemniaka do Polski.
.

.

21.09.2008 r. godz. 17.00 - Zamek Chudów 
Koncert Zespołu Raz Dwa Trzy. 

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21. 09. 2008 r. - Dożynki Gminne w 
Gierałtowicach - plac Targowy.

Wizualizacja GDDKiA

/Mater. prasowe GDDKiA, opr. J.M./
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Sesje Rady Gminy Gierałtowice

Kolejne sesje Rady Gminy odbyły się w dniach 
20.05.2008 r. oraz 3.07.2008 r. Obrady prowadził 
przewodniczący Rady Gminy Piotr Szołtysek. 
Na sesji 20 maja głównym punktem była prezentacja 
studium wykonalności „Kanalizacja sanitarna wraz 
z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice“, 
a w ślad za nią podjęcie uchwały w sprawie upowa-
żnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie 
z Funduszu Spójności oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna wraz 
z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice“.
Ponadto przyjęto sprawozdania finansowe: 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki 
P u b l i c z n e j .                   
Rada Gminy zatwierdziła także „Plan odnowy miej-
scowości Chudów“ oraz „Plan odnowy miejscowo-
ści Paniówki“.                  
Na sesji 3 lipca 2008 r. głównym punktem obrad była 
analiza stanu bezrobocia w gminie oraz działalności 
Gminnego Centrum Informacji.           
Gminne Centrum Informacji zajmuje się głównie 
łagodzeniem skutków bezrobocia w gminie oraz 
wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości 
poprzez:                      
- wyszukiwanie dla naszych bezrobotnych miejsc 
p r a c y  n a  t e r e n i e  g m i n y  i  p o z a  n i ą ,
- ciągłą aktualizację ilości podmiotów gospodarczych 
( p o n a d  6 0 0 )  d z i a ł a j ą c y c h  n a  t e r e n i e

.

.

.

:

gminy oraz ciągłą aktualizację ich potencjalnych 
nowych miejsc pracy,                
- organizowanie kursów i szkoleń dla bezrobotnych,
- organizowanie szkoleń dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (m.in. w celu pozyskiwania środ-
ków unijnych),                     
- organizowanie tzw. małych targów pracy.
Warto nadmienić, iż Gminne Centrum Informacji 
zdobyło w 2007 roku I miejsce w woj. śląskim za 
folder GCI.                     
Gościem sesji był dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Marek Kuźniewicz, który podziękował za 
dobrą współpracę z Urzędem Gminy oraz z Gmin-
nym Centrum Informacji, następnie zaś przestawił 
stopę bezrobocia w Gliwicach - 4,9%, w powiecie 
gliwickim - 7,1%, w woj. śląskim - 7,7%, w kraju - ok. 
10%.                        
Natomiast w gminie Gierałtowice wynosi ona ok. 3%. 
Jest to jedna z najniższych stóp bezrobocia w kraju.                     
Podczas trwania sesji Rada Gminy podjęła także dwie 
istotne uchwały w sprawach:            
- zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

3- dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1m  wody 
3 3 i do 1m  ścieków (każdy mieszkaniec za 1m wody 

zapłaci 3,88zł +VAT, natomiast dopłata z gminy 
wynosić będzie 1,44zł +VAT).

,

,

.

.

 :

Sośnicowice, Toszek
19 maja w Sośnicowicach oraz 23 czerwca 
w Toszku odbyły się dwa spotkania wójtów, 
burmistrzów i prezydentów gmin powiatu 
gliwickiego ze starostą powiatu ziemskiego 
gliwickiego Michałem Nieszporkiem. Główne 
tematy jakie poruszano na spotkaniach to:
- problemy aktualne oświaty w gminach oraz 
w kraju (z udziałem Pani Wiceminister Oświaty 
Krystyny Szumilas w Sośnicowicach); 
- organizacja dożynek powiatowych i wojewódz-
kich łącznie (21 wrzesień 2008r. - Stanica, gmina 
Pilchowice;
- sprawa nowej gazety powiatowej przekazującej 
informacje z poszczególnych gmin (prawdopodo-
bnie będzie to dwumiesięcznik);
- ocena potencjalnych możliwości rozwoju agro-
energetyki na terenie gmin powiatu gliwickiego 
(biogazownie);
- realizacja modernizacji oraz remontów dróg po-
wiatowych (przedstawiono propozycje kilku no-
wych możliwości współfinansowania przedsię-
wzięć drogowych przez gminy).

Spotkanie grupy G-8

Konwent 

Zgromadzenie 
Śląskiego Związku Gmin
i 

Rudy Raciborskie

Bytom

9 maja w Rudach Raciborskich odbył się konwent 
wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa 
śląskiego. Gościem konwentu był wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, który wyjaśnił główne wady 
prawne uchwał podejmowanych przez Rady Gmin. 
Tematyką wiodącą konwentu było wspieranie przez 
gminy małej i średniej przedsiębiorczości (w tym 
związanej z agroenergetyką). Wytypowane gminy 
przedstawiły rezultaty polityki wspierania małych i 
średnich przedsiębiorstw (w tym gmina 
Gierałtowice). Konwent zakończyło zwiedzenie 
klasztoru Cystersów, (nowoczesne ogrzewanie 
solaryczne z pompami ciepła) oraz przejazd koleją 
wąskotorową.

Dnia 28.05.2008r. odbyło się walne zgromadzenie 
udziałowców Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej (PGK) sp. z o.o., które realizuje 
zadania gminy w dziedzinie gospodarki wodno-
ściekowej. Na zgromadzeniu zostały 
przedstawione sprawozdania z działalności 
Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2007, następnie 
udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej oraz dokonano wyboru nowej Rady 
Nadzorczej. PGK sp. z o.o. osiągnęła w 2007r. (nie 
tylko według opinii Rady Nadzorczej) bardzo 
dobre wyniki tak techniczne jak i finansowe (m.in. 
wzrost sprawności sieci wodociągowej do ponad 
55%, przekroczenie 30% udziału sieci PCV w 
ogólnej długości sieci wodociągowej, 
wypracowanie zysku netto ponad 70 tys. zł, 
rozpoczęcie budowy centralnego systemu 
kanalizacji ściekowej oraz spadek liczby skarg od 
mieszkańców. W skład nowej 3 osobowej Rady 
Nadzorczej wchodzą ponownie: Marian Michałek 
– przewodniczący, Krystyna Nowak i Jadwiga 
Wójcik – członkowie. W roku 2008 oraz w latach 
następnych PGK realizować będzie głównie 
budowę ogólnogminnej sieci kanalizacji ściekowej 
oraz centralnej oczyszczalni ścieków a także 
gminnej sieci światłowodowej. 

Sesje Rady Gminy Gierałtowice w dniach 20 maja i 3 lipca 2008 r.

Zebrania wiejskie: Paniówki i Chudów
14 maja w Paniówkach i 16 maja w Chudowie 
odbyły się zebrania wiejskie. Były one poświęcone 
głównie wypracowaniu planów odnowy miejsco-
wości Chudów i Paniówki w kontekście możliwości 
pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 

Zebrania wiejskie
i 

Walne zgromadzenie PGK 
Wybory nowej 
Rady Nadzorczej

Admirator
od Orzesko-Knurowskiego 
Banku 

24 kwietnia br. prezes Orzesko-Knurowskiego Banku 
Spółdzielczego, Józef Kapłanek uhonorował statuetką 
Admiratora gminę Gierałtowice. Uroczystość wręczenia 
statuetki miała miejsce w Rybniku podczas Zebrania 
Przedstawicieli Członków Banku. Admiratora z rąk prezesa 
Kapłanka w imieniu wójta gminy Gierałtowice Joachima 
Bargiela odebrał kierownik Referatu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich UG, Mateusz Papkala.               
Przyznane przez bank wyróżnienie jest oznaką satysfakcji 
i zadowolenia z dotychczasowej współpracy, która przynosi 
obopólne korzyści.  

 .

Pomimo tego, iż w naszym środowisku Bank Spółdziel-
czy funkcjonuje  od ponad 100 lat, to jego działalności 
niezmiennie przyświeca ten sam szczytny cel, tak 
istotny dla instytucji o charakterze spółdzielczym: 
wspólny rozwój społeczności lokalnej. Przekłada się to 
nie tylko na obsługę finansową miejscowych 
przedsiębiorców, budżetów samorządowych i klientów 
indywidualnych, ale na wspieranie wielu lokalnych 
inicjatyw, w taki sposób na zakończenie spotkania 
przedstawiciel banku scharakteryzował  cele i idee 
spółdzielczości bankowej.  

moment wręczenia statuetki Admiratora. Po lewej stronie prezes Kapłanek, 
z prawej Mateusz Papkala

/J.M./
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   W dniach 22-25.05.2008 odbył się we Wrocławiu 
finał 46. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Filatelistycznego, który w tym roku przebiegał pod 
h a s ł e m  „ 4 5 0  l a t  P o c z t y  P o l s k i e j ” .  
Współorganizatorami byli: Komisja ds. Filatelistyki 
Młodzieżowej ZG PZF i Muzeum Poczty i Teleko-
munikacji we Wrocławiu. 

W finale spotkało się 58 młodych filatelistów z 26 
okręgów i oddziałów PZF.  

Konkurs składał się z dwóch etapów.
Etap pierwszy podzielono na 4 części: 
test z wiedzy filatelistycznej, 
test tematyczny (w tym roku tematem były obchody 
450 lat Poczty Polskiej),
konstrukcja eksponatu filatelistycznego, 
obrona własnego eksponatu filatelistycznego.
W drugim etapie uczestnicy konkursu rozwiązywali 
testy z wiedzy filatelistycznej i wiedzy tematycznej.
.

Dominika Słaboń zajęła 2 miejsce w gronie uczniów 
szkół gimnazjalnych, a Julia Więcko uplasowała się 
na 4 miejscu w kategorii uczniów szkół podsta-
wowych.

Opiekunem Szkolnego Koła Filatelistycznego 
w Gierałtowicach jest Aleksandra Słaboń, 
a opiekunem merytorycznym z ramienia Polskiego 
Związku Filatelistycznego - Andrzej Nowak.

.

Uczennice z Gierałtowic
w krajowej 

Opr. J. Miszczyk/ A. Nowak PZF/O Zabrze/

Rozpoczęły się przygotowania do obchodów 
Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej oraz 
10-lecia Gimnazjum w Gierałtowicach. 
Uroczystości zaplanowano na styczeń 2009 r.

Jednym z pierwszych wydarzeń z tym związanych 
jest konkurs skierowany do absolwentów szkoły. 
Byli wychowankowie mogą opisać wspomnienia
z okresu nauki w szkole.                             .

R E G U L A M I N  K O N K U R S U
1. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci 
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach.
2. Uczestnicy zapisują swoje wspomnienia ze 
szkoły w dowolnej formie literackiej, objętość 
prac bez ograniczeń.
3. Wspomnienia można przesłać drogą elektro-
niczną na adres szkoły lub dostarczyć na piśmie do 
sekretariatu Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum 
nr 1 w Gierałtowicach do końca września 2008 r.
4. Najciekawsze teksty zostaną opublikowane 
i nagrodzone podczas uroczystości Jubileuszu 
Szkoły.
5. Prace ocenia Jury powołane przez Organizatora 
Jubileuszu.

/ SP w Gierałtowicach/

Paulina jest uczennicą klasy III „a” szkoły podsta-
wowej w Gierałtowicach. Grę w szachy rozpoczęła 
z tatą zaledwie dwa lata temu. Rodzice zapisali 
Paulinę do Klubu Szachowego w Pałacu Młodzieży 
w Katowicach, tam pod okiem trenera rozwija swoje 
umiejętności.                   
“Szachy, to nie tylko gra, to sposób spędzania 
wolnego czasu, to kultura i ogromna baza wiedzy, 
pokory, umiejętności logicznego myślenia. Myślę, że 
te umiejętności pomogą mi w dorosłym życiu”. 
                                                   /Paulina Neumann/
 Osiągnięcia sportowe 2007
- Mistrzostwa Województwa Śląskiego - w grupie 
dziewcząt do lat 9 - Katowice - IV miejsce.
- II Otwarte Mistrzostwa Juniorów - w grupie 
dziewcząt do lat 12 - Tarnowskie Góry -VI miejsce.
- Indywidualne Mistrzostwa Woj. Śląskiego 
Juniorów - w grupie dziewcząt do lat 10 - w sza-
chach szybkich P-15 - Katowice - IV miejsce.
Indywidualny Turniej - w szachach szybkich P15 - 
w kat. dziewcząt do lat 10 - Zabrze - I miejsce

.

 - Turniej Szachowy - Wiosna w Rydułtowach - 
w kat. dziewcząt do lat 10 - Rydułtowy - II miejsce.
                                   

W czerwcu Paulina zajęła IV miejsce w Indywi-
dualnych Mistrzostwach Śląska Juniorów 
na rok 2008 w grupie dziewcząt do lat 11.

.
.

Utalentowana szachistka

W finale wzięło udział 27 uczniów z dziewięciu 
gimnazjów z terenu powiatu gliwickiego, którzy 
zwyciężyli w eliminacjach gminnych. Finaliści 
rozwiązywali test złożony z 40 pytań, w którym 
wykazać się musieli wiedzą o bezpieczeństwie i higie-
nie pracy w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych 
rolników i znajomością zagadnień związanych z do-
płatami do polskiego rolnictwa. Reprezentanci 
Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach zajęli bardzo 
wysokie lokaty : Monika Kłosek- miejsce II, a Karol 
Tomula - V.  W kategorii drużynowej Gimnazjum 
w Gierałtowicach zajęło III miejsce. Zwycięzcy 
otrzymali cenne nagrody, m.in. kamerę wideo, 
odtwarzacz MP4, rower i aparat fotograficzny. Finał 
konkursu zorganizowało Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach przy współpracy z Państwową Inspekcją 
Pracy, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz Śląską Izbą Rolniczą. /Urszula Cieślik/

Pamiętaj pracuj 
bezpiecznie

Powiatowy turniej 
wiedzy o BHP w rolnictwie

Konkursy plastyczne
Urząd Gminy w Gierałtowicach ogłasza otwarte 
konkursy na projekt ekosiatki oraz  karty pocztowej. 

Ekosiatka

Konkurs pt. “Weź igłę w łapkę i uszyj ekosiatkę” ma 
charakter otwarty. Jego przedmiotem jest torba 
ekologiczna na codzienne zakupy. Celem konkursu 
jest promowanie idei ekologicznej.
Kryteria oceny projektu: oryginalność pomysłu, 
walory artystyczne, nawiązanie do promocji gminy 
Gierałtowice. 
Prace z dołączoną informacją o autorze (imię, 
nazwisko, adres, wiek) należy nadsyłać do 17 wrze-
śnia 2008 r. na adres:
Urząd Gminy Gierałtowice
ul. ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice.
Nagrodą główną w konkursie jest rower.
Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie:
www.gieraltowice.pl

Konkurs ma charakter otwarty. Jego przedmiotem 
jest karta pocztowa - format pracy 15 cm x 10 cm. 
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania 
obszarem gminy Gierałtowice.
Kryteria oceny projektu: oryginalność pomysłu, 
walory artystyczne, nawiązanie do promocji gminy 
Gierałtowice. 
Prace sygnowane inicjałami (na odwrocie opatrzone 
hasłem oraz tytułem)  z dołączoną zaklejoną kopertą 
zawierającą  na zewnątrz powtórzone hasło, a we-
wnątrz imię i nazwisko oraz dane teleadresowe 
autora należy nadsyłać do 10 października  2008 r. 
na adres: Urząd Gminy Gierałtowice
ul. ks. Roboty 48, 
44-186 Gierałtowice.
Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie:
www.gieraltowice.pl

Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs, jury 
w składzie: A. Nowak, R. Mikołaj, J. Miszczyk postanowiło 
przyznać I nagrodę Magdalenie Płaszczyk z Gierałtowic. 
Na decyzję jury wpłynęła interesująca kolorystyka pracy, 
połączona z oryginalną formą, przy zachowaniu ścisłego 
związku z tematem przewodnim (wakacjami) konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu 
na projekt okładki WIEŚCI

/w imieniu jury, J. Miszczyk/

W nastepnym wydaniu przedstawimy sylwetkę 
kolejnego utalentowanego szachisty, Jakuba Wiaterka.

Dominika Słaboń (trzecia od lewej) w gronie finalist w

Julia Więcko (druga od prawej) wśr d czołowych filatelist w
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Nr XXIX/163/04 i Nr XXI/160/08  stypendium Gminy Gierałtowice
za rok szkolny 2007/2008

Stypendia i nagrody 

nagrodzonego. 

Średnia ocenNazwisko i imię ucznia

/Ref. Edukacji U G Gierałtowice/

Dotacje 

na wakacje
Na tegoroczny konkurs „Pożyteczne wakacje 
2008” wpłynęło 530 wniosków. Przyjęto tylko 
takie projekty, w których większość czasu 
poświecona jest na prace związane z głównym 
celem  konkursu, oraz nie było żadnych 
wątpliwości dotyczących budżetu. Pozwoliło to na 
przyjęcie wniosków, które otrzymały powyżej 51 
punktów na 65 możliwych. Dofinansowane 
zostały 242 projekty w tym 13 z województwa 
śląskiego, z czego 3 nadesłane przez świetlice z 
Chudowa, Paniówek i Przyszowic. W konkursie 
nie mogły wziąć udziału te organizacje, które 
zaplanowały zajęcia w miejscowościach będących 
siedzibą gminy, z tego też względu świetlica w 
Gierałtowicach nie przystąpiła do konkursu. 
Celem tegorocznego konkursu było umożliwienie 
dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji 
w swoich domach, spędzenia tego czasu w miejscu 
zamieszkania lub okolicy w sposób pożyteczny dla 
siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny. 
Oczekiwano projektów, które - oprócz 
zorganizowania wakacyjnego wypoczynku w 
miejscu zamieszkania - będą przewidywały 
wykonanie prac związanych z ochroną środowiska 
lub zwiększeniem estetyki swojej wsi, jej części, 
najbliższego otoczenia lub otoczenia siedzib 
instytucji znajdujących się na jej terenie. Projekt 
powinien być tak pomyślany, aby możliwa była

a jego kontynuacja po zakończeniu konkursu. 
Poniżej zamieszczamy opisy nagrodzonych 
projektów.
Świetlica w Chudowie. 
Zadanie będzie realizowane w terminie od 7.07. do 
25.07.2008r. Celem projektu “Zagraj w zielone” 
jest zapewnienie dzieciom i młodzieży spędzenia 
wolnego czasu w sposób pożyteczny, aktywny i 
b e z p i e c z n y.  D z i ę k i  r e a l i z a c j i  z a j ę ć  
przewidzianych w projekcie chcielibyśmy 
zwiększyć estetykę terenu wokół  świetlicy:
-uatrakcyjnić istniejące rabaty kwiatowe poprzez 
powiększenie  i zasadzenie nowych, ciekawych 
roślin,
- zorganizować  kącik ziołowy (zioła jadalne),
- zasadzić wokół  placyku zabaw dla 
najmłodszych żywopłot aby tą część oddzielić od 
reszty ogrodu,
- zasadzić w ogrodzie ciekawe krzewy ozdobne 
oraz takie,  które np. przyciągają  motyle,
- przygotować bezpieczne miejsce na ognisko.
W ramach projektu zorganizujemy dla dzieci 
wycieczkę rowerową do ogrodu botanicznego w 
Bujakowie przy sanktuarium MB Bujakowskiej 
w dn. 11.07.08 i wyjazd do Miejskiego Ogrodu 
Botanicznego w Zabrzu w dn. 16.07.08, oraz 
zwiedzanie gospodarstwa ogrodniczego. Prace 
ogrodnicze poprzedzą spotkania z architektem 
krajobrazu i ogrodnikiem. Efekt projektu to przede 
wszystkim polepszenie jakości i zwiększenie 
estetyki i bezpieczeństwa miejsca letnich zabaw 
dzieci i młodzieży jakim jest ogród, zachęta 
większej grupy dzieci i młodzieży do udziału w 
zajęciach.
 
Świetlica w Paniówkach 
Celem projektu pod nazwą: Piękniej wokół nas 
jest zagospodarowanie, zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego, terenu wokół 
budynku, w którym mieszczą się: biblioteka, 
ośrodek zdrowia, biuro sołtysa, i nasza świetlica. 
W realizacji zadania udział wezmą uczestnicy 
zajęć świetlicowych, którzy zostają na czas 
wakacji w naszej miejscowości i zechcą nie tylko 
skorzystać z atrakcyjnej oferty świetlicy 
obejmującej zajęcia plastyczne, muzyczne, 
kulinarne, sportowe oraz zabawy wspomagające 
rozwój intelektualny ale także spędzić czas w 
sposób pożyteczny, wykonując różnego rodzaju 
prace ogrodnicze. Projekt powstanie przy 
aktywnym udziale i zaangażowaniu 20 młodych 
ludzi oraz trzech opiekunów, a skorzystają na 
nim wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości, 
bowiem miejsce to będzie miało charakter 
ogólnodostępny. Projekt będzie realizowany w 
Paniówkach, w terminie od 14.07.2008r. do 
22.08.2008r. 

Świetlica w Przyszowicach
Celem projektu pod nazwą: Przygoda z przyrodą 
jest uporządkowanie, pielęgnacja i uzupełnienie 
roślinności na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej. 
Zostaną wprowadzone nowe gatunki roślin jak 
np.: berberysy, derenie, wajgielje, jaśminowce 
oraz głogi. Realizacja projektu uwrażliwi dzieci i 
młodzież na piękno otaczającej nas przyrody. 
Wychowankowie świetlicy będą mogli 
pożytecznie spędzać wolny czas, zgłębić wiedzę 
z zakresu ekologii i botaniki, a także usystematy-
zują wiedzę na temat poprawnego zachowania w 
lesie. W realizacji zadania wezmą udział dzieci i 
młodzież pozostająca w czasie wakacji w naszej 
miejscowości jeżeli zechcą spędzić wolny czas 
aktywnie i pożytecznie. W projekt zaangażuje się 
15 amatorów prac ogrodniczych w wieku od 7 do 
17 lat oraz trzech opiekunów. Projekt będzie 
realizowany w Przyszowicach w terminie od 
1.07.2008r. do 19.07.2008r. 

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa; 
tel. (22) 636 25 70-75, fax. (22) 636 62 70  
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-wycieczki
-wyjścia na boisko szkolne,
-wycieczka rowerowa do ruin zamku w Chudowie połączona z ogniskiem,

Dla młodszych grup wiekowych:
        -spacery po okolicach Gierałtowic,

-wyjścia na lody,
-wyjścia na plac zabaw,

-wycieczkę do Ustronia.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowiceul. Korfantego 7

tel. 032 301 15 11

Jak co roku w maju uczniowie klasy III Szkoły 
Podstawowej w Przyszowicach z wycho-
wawczyniami: Joanną Duss i Agnieszką Bułą 
wyjechali na zielone lekcje do Władysławowa. Już 
od pierwszego dnia towarzyszyła nam wspaniała 
słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, świetny 
humor i...nieograniczony apetyt. Dzięki inicjatywie 
rodziców, którzy zgodnie z tradycją naszej szkoły 
oszczędzali na ten wyjazd już od pierwszej klasy, 
mogliśmy skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji. 
Dlatego oprócz wycieczek do Trójmiasta i na Hel, 
mogliśmy pojechać dodatkowo do Słowińskiego 
Parku Narodowego na ruchome wydmy oraz do 
z a m k u  k r z y ż a c k i e g o  w  M a l b o r k u .
Ruchome wydmy były dla nas nie lada atrakcją, 
płynęliśmy na nie po wodach Jeziora Łebskiego 
statkiem wycieczkowym, a wracaliśmy wózkami 
elektrycznymi. Niektórym z nas udało się zdobyć 
najwyższą Wydmę Łącką aż 29 razy. W Malborku 
zmierzyliśmy się ze wspaniałą historią. Bardzo 
podałaby się nam wnętrza, ekspozycje, jednak 
największe zainteresowanie wzbudziła wystawa 
broni i zbroi. Wycieczka do Trójmiasta przebiegała 
w trzech etapach: Gdynia, Gdańsk, Oliwa oraz 
Gdańsk, Starówka. W Gdyni poznaliśmy zbiory w 
Akwarium Gdyńskim, zwiedziliśmy najwspa-
nialszy żaglowiec Dar Pomorza oraz ORP 
Błyskawica. W oliwskiej Katedrze uczestniczy-
liśmy we wspaniałym koncercie organowym. 
W Gdańsku udaliśmy się do Centralnego Muzeum 
Morskiego do Żurawia, a następnie idąc ulicą 
Mariacką doszliśmy na Długi Targ, gdzie zoba-
czyliśmy pomnik Neptuna, Dwór Artusa oraz 
przepięknie zdobione wąskie gdańskie kamie-
niczki. To jednak nie wszystkie atrakcje, jakie na nas 
czekały: byliśmy w Domu Rybaka na tarasie 
widokowym, z którego rozlegał się widok na 
Władysławowo i morze, zwiedziliśmy port, 
wypłynęliśmy statkiem Normandia na wody 
przybrzeżne, poszliśmy plażą do pobliskiego 
Chłapowa, gdzie mogliśmy zobaczyć jak szlifuje się 
bursztyn. Dodatkowo mogliśmy korzystać z basenu 
w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w  C e t n i e w i e .                
Każdy dzień był szczegółowo zaplanowany od 
pobudki, aż po ciszę nocną. Nie obyło się też bez 
lekcji, które przeprowadzane były w terenie, na 
plaży i w budynku.                     
Ponieważ od morza dzieliło nas dosłownie kilka 
kroków, tak organizowaliśmy czas, aby każdą wolną 
chwilę spędzić na plaży. Byliśmy wszyscy świetnie 
przygotowani do zajęć w piasku. Niemal wszyscy 
zaopatrzyli się w pobliskim kiosku w łopatki, poza 
tym mieliśmy latawce i latające talerze. Aby 
osłodzić nam pobyt, panie fundowały nam lody, 
gofry i ryby.                        
To były dla nas wspaniale spędzone dwa tygodnie. 
Dziękujemy naszym rodzicom za umożliwienie 
nam tego wyjazdu.              
                                                                  J. Duss

.

.

.

.

Zielone
lekcje
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Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach zaprasza dzieci i młodzież na 
atrakcyjne wycieczki:

22 lipiec (wtorek)
Pławniowice – zwiedzanie zespołu parkowo-
pałacowego architektonicznej perełki zbudowanej 
przez rodzinę Ballestremów. Zwiedzanie odbywa się 
z udziałem miejscowego przewodnika. 
Opole – zwiedzanie ogrodu zoologicznego
Kamień Śląski – zwiedzanie kompleksu pałacowo-
parkowego związanego m.in. z rodziną Larissów – 
zwiedzanie sanktuarium św. Jacka.

12 sierpień (wtorek)
Mysłowice – zwiedzanie Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach (efekt starań wielu 
pokoleń strażaków dążących do utworzenia 
placówki obrazującej dzieje ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce).
Rabsztyn – spacer do ruin zamku (byłej gotyckiej 
warowni wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego 
jako część obronnego systemu „Orlich Gniazd” na 
Wyżynie Krakowskiej).
Pieskowa Skała – zwiedzanie zewnętrznie zamku. 
Zamek ten podobnie jak kazimierzowski w Ojcowie 
był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym 
broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. 
Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków 
polskiego odrodzenia i jest dużą atrakcją 
turystyczną.
Ojców – spacer.

26 sierpień (wtorek)
Pszczyna Jankowice – zwiedzanie Ośrodka 
Edukacji ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” 
(zwiedzanie połączone z krótką prelekcją).
Żywiec – wędrówka piesza na trasie Żywiec Browar 
– Grojec 612 m – Mały Grojec – Żywiec Park 
Zamkowy. Żywiec – zwiedzanie zewnętrzne zamku 
Habsburgów na terenie którego obecnie 
zamieszkuje księżna Maria Krystyna Habsburg 
Górka  -zwiedzanie Bazyliki Mniejszej pw. 
Najświętszej Marii Panny
Żywiec – spacer po centrum

   Jubileusze to wzniosłe wydarzenia, to chwile , 
które skłaniają nas do przemyśleń, refleksji, 
powrotów i wspomnień. Tym bardziej wydarzenie 
to nabiera swojej rangi, gdy jubileusz obchodzi 
szkoła - miejsce, z którym każdy z nas związał 
znaczną część swojego życia.                     
  Rok szkolny 2007/2008 jest dla Szkoły 
Podstawowej  im. Karola Miarki w Przyszowicach 
szczególnie ważnym. Po uroczystej inauguracji 
Roku Jubileuszowego, która miała miejsce w dniu 
Święta Patrona Szkoły, poprzez Dzień Seniora 
przebiegający pod hasłem „Mali artyści prezentu-
ją”, podczas którego obecni uczniowie naszej 
szkoły prezentowali swoje zdolności i umie-
jętności, przyszedł czas na prezentację dorobku 
ludzi, którzy niegdyś byli uczniami tej szkoły 
i znów do niej powracają lecz w innej już roli.
29 kwietnia 2008 roku odbył się wernisaż wystawy 
absolwentów przyszowickiej szkoły pod hasłem 
„Piękno na to jest, by zachwycało…”, przygoto-
wanej pod patronatem Czesława Jałowieckiego, 
połączony z koncertem w wykonaniu rodzinnego 
zespołu HAJDUKI składającego się z absolwentów 
naszej szkoły (Mirosława, Krzysztofa, Jarosława 
Hajduków) oraz Czesława Jałowieckiego. 
Zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać 
wspaniałe rzeźby  z brązu  m.in. „Przemijanie”, 
„Tańczącą z gwiazdami”, „Trzy gracje” wykonane 
przez Czesława Jałowieckiego urodzonego w 
1 9 3 5 r.  w  P r z y s z o w i c a c h ,  a b s o l w e n t a  
przyszowickiej szkoły. W 1956 roku ukończył 
Liceum Technik Plastycznych kierowane przez 
Antoniego Kenara  w Zakopanem. Od 1958 roku 
studiował na PWSSP w Poznaniu na Wydziale 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ze specjalizacją rzeźby 
monumentalnej w pracowniach prof. Jacka Pugeta 
i prof. Bazylego Wojtowicza. Dyplom uzyskał 
w 1964. Pracował jako pedagog przedmiotów 
artystycznych w LO  i w Młodzieżowym Domu 
Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem w latach 1967 – 
2001. Przez 20 lat był dyrektorem tej placówki 
przemianowanej później na Młodzieżowe Centrum 
Kultury. Od 1965 roku uczestniczył czynnie w życiu 
artystycznym, biorąc udział w licznych wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą oraz organizując 
wystawy indywidualne.               
Równocześnie działa aktywnie w stowarzyszeniu 
ZPAP. Wykonuje rzeźby w drewnie, betonie i brą-
zie. Stosuje również technikę montażu, głównie
z elementów metalowych sposobem spawania, 
wycinania  i palenia. Prace jego znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.  
Piękno witraży mogliśmy podziwiać dzięki pracom 
K a t a r z y n y  P y k i .                

                                                   /Wiesława Wolny/

.

.

.

ABSOLWENT W 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W PRZYSZOWICACH

         “Śląsk gości papieża” pod takim hasłem 16 maja  
już po raz trzeci uroczyście obchodzono w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Paniówkach  święto 
szkoły.                                                                                                                                                                       
Po nadaniu szkole w 2005 roku imienia  naszego 
wielkiego papieża,  dzień jego  urodzin  ustanowiono 
świętem patrona szkoły. W tym dniu cała społeczność 
szkolna razem  z zaproszonymi gośćmi  (m. in. 
kierownikiem  Referatu Oświaty i Zdrowia  Barbarą 
Mansfeld,  sołtys Małgorzatą Domin, ks.  
proboszczem Michałem Wolińskim, dyrektorem 
Gimnazjum nr  II w Paniówkach  Danutą Hirsz)  
najpierw wzięła  udział we  mszy św.  odprawionej w 
kościele parafialnym,  a później wszyscy udali się do 
szkoły, gdzie został zaprezentowany program 
artystyczny poświęcony wizytom Karola Wojtyły, a 
następnie Jana Pawła II  na Śląsku. Montaż słowno-
muzyczny i prezentacja multimedialna dostarczyła 
zebranym wzruszeń związanych z niezapomnianymi

.

spotkaniami Jana Pawła II  ze Ślązakami. Jak 
przystało na śląską gościnność  na stołach nie 
zabrakło  kołocza. Teresa Nocoń

Święto szkoły w Pani wkach

Uczennica klasy V „b” Szkoły Podstawowej w Gie-

rałtowicach, laureatka Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Spotkania zamkowe” w Toszku 

Wiktoria Mól w dniach 17-18.05. 2008 r. ucze-

stniczyła w Ogólnopolskim Małym Konkursie 

Recytatorskim w Starachowicach. 
Ten Dziecięcy Festiwal Słowa organizowany jest już 

od 18 lat. Celem wspólnych spotkań z poezją jest 

wzbogacenie sztuki mówienia i interpretacji tekstów 

oraz zachęcenie młodych interpretatorów do dalszej 

przygody z „żywym słowem”. Wysoka rada 

artystyczna ocenia występy recytatorów , ale także 

podczas indywidualnych konsultacji przekazuje 

uwagi i sugestie. Szczególnie cenne są spotkania 

warsztatowe z aktorami i sama możliwość 

uczestnictwa w Koncertach Konkursowych oraz w 

Koncercie Galowym. 
Życzymy Wiktorii by wzbogacona o nowe do-

świadczenia w przyszłym roku szkolnym została 

uhonorowana Złotym Kluczem do Tajemnic 

Wszechświata - główną nagrodą Festiwalu.

Wiktoria M l 
deklamowała 

w Starachowicach 

Wycieczki w ramach
wakacji z GOK

Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach
ul. Korfantego 7

tel. 032 301 15 11
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Złoci mał onkowie

 Czerwcowe uroczystości długoletniego pożycia 

małżeńskiego celebrowano w przyszowickim 
“Pałacu ślubów” przez dwa dni. Duża ilość sole-
nizantów skłoniła Urząd Stanu Cywilnego do zorga-
nizowania  uroczystości w dwóch turach.
W środę 18 czerwca o godzinie 12.00 do sal pałacu 
zawitały cztery pary małżonków. Na uroczystość 
przybyli państwo Teresa i Ludwik Nowakowie 
z Gierałtowic, którzy obchodzą w tym roku jubileusz 
60-cio lecia pożycia małżeńskiego. Diamentowym 
małżonkom towarzyszyły pary z pięćdziesięcio-
letnim stażem małżeńskim. Złote Gody świętowali 
państwo Halina i Rudolf Melczowie z Przyszowic, 
Weronika i Leon Nowakowie z Przyszowic oraz 
Urszula i Alfons Pietreczekowie z Gierałtowic. 
Natomiast w czwartek 19 czerwca USC podejmował 
pięć złotych par małżeńskich. Tego dnia 

w pałacowych salach Złote Gody świętowali państwo 
Teresa i Gerard Woźnicowie z Paniówek, Teresa i 
Józef Czapelkowie z Gierałtowic, Monika i Czesław 
Fronczkowie z Przyszowic, Dorota i Stefan 
Makselonowie z Gierałtowic oraz Edyta i Rajmund 
Kuchtowie z Przyszowic.
Niepisanym zwyczajem jest iż na uroczystość 
Diamentowych i Złotych Godów do przyszowickiego 
“Pałacu ślubów” przybywają przedstawiciele
macierzystych zakładów pracy jubilatów. I tym razem

 

tradycji stało się zadość. Wyjątkowy jubileusz swoich 
byłych pracowników doceniły: Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Wózków Widłowych SA, KWK 
Szczygłowice, KWK Knurów i KWK Budryk, 
przysyłając swoje delegacje.
Bohaterów uroczystości i towarzyszących im gości 
serdecznie powitał wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel w towarzystwie kierownika USC, Mirosława 
Marcola. Gospodarz gminy pogratulował jubilatom 
wspaniałego stażu małżeńskiego i podziękował za ich 
trud jaki włożyli w wychowanie swoich dzieci 
i wnuków. Wyraził również słowa uznania za ich 
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.
Kulminacyjnym punktem uroczystości była deko-
racja jubilatów medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznanymi przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Medale wręczył wójt, 

Joachim Bargiel. Część oficjalną uroczystości 
w pałacu zwieńczył  okolicznościowy program 
artystyczny w wykonaniu przedszkolaków 
z Przyszowic. Po występach milusińskich uczestnicy 
jubileuszu przenieśli się do sali bankietowej, gdzie po 
odśpiewaniu tradycyjnego “Sto lat” i wzniesieniu 
toastu szampanem mieli okazję na rozmowy 
i wspomnienia przy kawie i  kołoczu.

goście. W samo południe 18 i 19 czerwca pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Gierałto-

obchodzące w tym roku Złote i Diamentowe Gody.

/tekst i foto: J. Miszczyk/

Piknik 
z czarownicami

Z lewej strony eurodeputowana Małgorzata Handzlik 
z prawej posłanka Krystyna Szumilas

Postanowiły zamienić niewygodne 
miotły na szybkie motory i w tak 

w Chudowie.

Foto: A.NowakFoto: A.Nowak

W sobotę 21 czerwca chudowski zamek przeżył 
najazd czarownic, a działo się to za sprawą Koła 
Gospodyń Wiejskich z Chudowa, które w tak 
oryginalny sposób postanowiły powitać lato. 
Pomysłodawczynią i główną organizatorką impre-
zy była Agnieszka Czapelka - szefowa miejscowe-
go Koła Gospodyń. Panie w przebraniu czarownic... 
może dlatego że potrafimy wyczarować coś 
z niczego - żartuje Agnieszka Czapelka, a być może 
pasuje ono do magicznego klimatu Nocy 
Świętojańskiej. Do wspólnej zabawy gospodynie  
z Chudowa postanowiły zaprosić swoje koleżanki 
z innych miejscowości. Impreza miała być też dobrą 
okazją do integracji wiejskich środowisk kobiet 
z powiatu gliwickiego.  Pomysł okazał się na tyle 
nośny, że ostatecznie na zlocie zjawiły się 
przedstawicielki 16 kół z powiatu gliwickiego, 
pszczyńskiego i mikołowskiego. Nie zabrakło też 
znakomitych gości. W Chudowie zjawiły się 
parlamentarzystki w osobach posłanki Krystyny 
Szumilas i eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik, 
przybył również marszałek województwa śląskiego 
Marian Ormaniec, starosta powiatu gliwickiego 
Michał Nieszporek oraz wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel.
Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00. Obfitowała w 
liczne atrakcje i konkursy, w których startowały nie 
tylko członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.  Najdalej 
miotłą rzucały członkinie KGW z Bujakowa, one też 
wygrały konkurs na najładniejszy wianek 
sobótkowy. Bojki i bery najciekawiej opowiadały 
gospodynie ze Stanicy. Przed zebraną na pikniku 
publicznością zaprezentował się również Chór Bel 
Canto z Chudowa, Dziecięcy Zespół Akordeonowy, 
góralski zespół “Gilowianka” z Gilowic. 
Chudowski Zlot czarownic zakończyły tańce 
i śpiewy przy wspólnym ognisku. 

Nie chowajmy 
dzieł do szuflady

/J.Miszczyk/

w salach GOK w Gierałto-
wicach.
Autorem prezentowanej 
rzeźby jest Grzegorz 
Pietrowski.  

Chud w
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XV Śląskie Gody Gminy 
Gierałtowice
     14 i 15 czerwca br. wypełniony kolorowym tłumem Plac Targowy w Gierałtowicach tętnił 
gwarem, humorem i muzyką. Przez dwa dni mieszkańcy gminy i artyści występujący 

/ J.Miszczyk, foto: S. Skrzypczyk/

Dwa Słowiki 
na Trojoku

i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach, odbyła się 1 czerwca br. na prze-

pałacu.                .

Pielęgnując śląską tradycję koncertów muzycznych 
na wolnym powietrzu, chórzyści Słowika wraz z za-
przyjaźnionymi zespołami z Olzy i Ornontowic 
wystąpili 1 czerwca przed publicznością  zgromadzo-
ną  wokół  przyszowickiego pałacu. 
Jednak całą imprezę otworzył o godz. 15.00 występ 
Orkiestry Dętej KWK Makoszowy pod batutą 
Henryka Mandrysza. Z pewnością jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła, publiczność żywo reagowała na 
brawurowo wykonywane utwory, przytupując do 
rytmu górniczym muzykom. W dalszej części  
Trojoka koncertował Chór Słowik z Olzy, Chór 
Jutrzenka z Ornontowic pod dyrekcją Joanny Kraciuk  
oraz Chór Słowik z Przyszowic pod batutą Barbary 
Jałowieckiej. Wszystkie chóry zaprezentowały się 
w repertuarze lekkim, śpiewając głównie wiązanki 
pieśni ludowych z różnych regionów polski. 
W finale zaśpiewały połączone zespoły z Ornonto-
wic i Przyszowic, którymi dyrygował Henryk 
Mandrysz. 
W drugiej części festynu koncertowały i przygrywa-
ły do tańca zespoły muzyki rozrywkowej: BAR 
z Paniówek i zespół Bajaż. Zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych.
Gospodarzem “Śląskiego Trojoka”  był prezes przy-
szowickiego Chóru “Słowik”, Herbert Lomania. 
Na  imprezie obecny był również wójt gminy Joachim 
Bargiel, radni gminy oraz sołtys Przyszowic. 
Konferansjerkę ze swadą i humorem prowadził 
(ślązak roku) Krzysztof  Zaremba.    

Przyszowice

Przyszowice

Bogaty w atrakcje program imprezy ma swoje stałe 
pozycje. Do nich należy Przegląd Młodych Talentów, 
który w tym roku zainaugurował Śląskie Gody. 
W sobotę od godz. 16.00 do 19.00 zgromadzona na 
placu publiczność miała okazję podziwiać występy 
artystyczne młodych mieszkańców gminy. Młodzież 
zaprezentowała się w bardzo zróżnicowanym 
tematycznie repertuarze, od deklamacji poezji 
poprzez piosenki kabaretowe do żywiołowych ukła-
dów tanecznych w wykonaniu zespołów mażoretek. 
Pierwszy dzień imprezy zakończyła dyskoteka dla 
młodzieży trwająca do północy. Turniej Rodzin 
otworzył drugi dzień Godów Gminy. O godzinie 
15.00 do rywalizacji w bardzo wymyślnych, ale 
ciekawych konkurencjach przystąpiły rodziny 
reprezentujące każde sołectwo. Do zadań 
uczestników zmagań należało m.in. ułożenie 
wierszyka w gwarze śląskiej, rzut krążkiem na parasol 
czy też jak najszybsze nałożenie przez ojca rodziny 
wybierającego się na wycieczkę rowerową ubrania, 
którego elementy znajdowały się w specjalnych 
pojemnikach wg opisu odczytanego w gwarze 
śląskiej przez konferansjerkę. Rywalizacja rodzin 
mocno rozgrzała wszystkich widzów. Nagrodę 
główną w turnieju - rower górski Giant-Sedona - 
otrzymała zwycięska rodzina z Paniówek: Państwo 
Katarzyna i Marek Spyrowie z dziećmi Aleksandrą 
i Natalią, pozostali uczestnicy: Państwo Grażyna 
i Andrzej Gawlikowie z Karoliną i Robertem 
z Przyszowic, Państwo Róża i Włodzimierz 
Zawadzcy z Natalią i Klaudią z Gierałtowic, Państwo 
Krystyna i Robert Mosiowie z Izabelą  i Katarzyną 
z Chudowa otrzymali w nagrodę odtwarzacze Mp3 
i CD. Wszyscy otrzymali ponadto zestawy do różnych 
gier sportowych, słodycze, artykuły szkolne do

rysowania. Nagrodę publiczności w postaci kosza ze 
słodyczami otrzymali Państwo Zawadzcy. 
Prawdziwe śląskie świętowanie nie może obejść się 
bez występu orkiestry dętej. Nad odpowiednią 
atmosferą na festynie mocno pracowała Orkiestra 
Dęta  KWK Knurów wraz z towarzyszącymi im  
mażoretkami. Po występach muzyków z Knurowa 
publiczność miała okazję wysłuchać koncertu 
wszystkich chórów z terenu gminy Gierałtowice, 
a o godz. 17.30 rozpoczął się blok kabaretowo-
muzyczny, w którym wystąpili  Mirek Szołtysek 
i Wesołe Trio oraz zespół muzyczny KAMA, który 
sam reklamuje się jako „najlepszy do tańca”. Zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych. 
Gierałtowicka impreza współfinansowana była ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a zorganizowana została przy współ-
udziale Gminy Gierałtowice, Gminnego Ośrodka 
Kultury, Chóru Skowronek i Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Powiatu Gliwickiego.

Rodzina Spyr w z Pani wek odbiera nagrodę za zwycięstwo 
w Turnieju Rodzin z rąk w jta gminy  Joachima Bargiela. /Opr. W. Bargiel, J.Miszczyk, foto: P. Madeja/

z Knurowa

Uczestniczki Przeglądu Młodych 

Festyn przedszkolak w
31 maja  na terenie wokół pałacu w Przyszowicach 
miejscowe przedszkole zorganizowało festyn. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00. W założeniu 
miała uczcić nie tylko przypadający 1 czerwca Dzień 
Dziecka, ale również tak ważne dla maluchów święta 
jak Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka. 
Przygotowania do występów trwały od wielu tygodni, 
ale efekt wspólnej pracy przedszkolnych pedagogów 
i ich podopiecznych był znakomity. Dzieci 
zaprezentowały przybyłym na festyn rodzicom 
i dziadkom wiersze, piosenki i układy taneczne, 
otrzymując za swoje występy gorące i długie brawa. 
Grały również na instrumentach perkusyjnych pod 
czujnym i życzliwym okiem Barbary Jałowieckiej, 
która na co dzień prowadzi z maluchami zajęcia 
muzyczne. Nie zabrakło również spektaklu teatrzyku  
przedszkolnego. Występy dzieci zrobiły na widzach 
ogromne wrażenie. Wielkie brawa należą się nie tylko

milusińskim, ale całemu gronu pedagogicznemu 
przyszowickiego przedszkola. Dzieci do występów 
przygotowały: dyrektor placówki Ewa Skrzydło oraz 
Justyna Karwat, Aurelia Pawlas, Bernadeta Przeliorz, 
Agnieszka Szolc, Agnieszka Wróblewska i Barbara 
Jałowiecka.

/J.M./

Szkoła podstawowa i gimnazjum w Przyszowicach 
oraz LKS Jedność 32 Przyszowice zorganizowały 
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Pamięć 
o kości łku
przetrwała
Przyszowice

Przyszowice

Poświęcenie krzy a

W Przyszowicach odnajdujemy przykład na to, jaką 
dbałością otacza się miejsca szczególne dla lokal-
nych społeczności, czego dowodem jest tablica,  
upamiętniająca stojący tu niegdyś XVII -wieczny dre-
wniany  kościółek p.w. św. Krzyża. 
Odbudowany po zniszczeniach z czasów II wojny 
światowej w wyniku dewastacji spowodowanych 
szkodami górniczymi w roku 1957 został rozebrany 
i przeniesiony na Przełęcz Kubalonka w Istebnej. 
Przedsięwzięcie to było sfinansowane przez kopalnię 
“Sośnica”.
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Przyszowic 
przy ul. Powstańców ustawiono tablicę w miejscu 
stojącej tu od wieków świątyni. Tablica wykonana jest 
z drewna w formie płaskorzeźby, a oprócz wizerunku 
kościoła wyryto na niej kilka podstawowych 
informacji o jego historii i wyglądzie. Dzieło to 
zostało wykonane przez wywodzącego się z Przy-
szowic, a obecnie mieszkającego w Zakopanem 
artystę rzeźbiarza, Czesława Jałowieckiego. Autor 
wykonał je nieodpłatnie.

1 maja br. o godz. 17.00 odbyło się uroczyste od-
słonięcie i poświęcenie tablicy połączone z odpra-
wionym w tym miejscu nabożeństwem majowym.   
Aktu poświęcenia dokonał proboszcz przyszowic-
kiej parafii ks. Antoni Wyciślik.
Pomimo deszczowej pogody w  uroczystościach 
udział wzięło liczne grono mieszkańców sołectwa na 
czele z członkami Towarzystwa Miłośników Przyszo-
wic i jego prezesem Andrzejem Biskupem. Obecny 
był również wójt gminy Joachim Bargiel, radny 
powiatu gliwickiego Jerzy Korus, radni gminy 
z sołectwa Przyszowice, sołtys Przyszowic Zygmuny 
Szołtysek.
Uroczystość uświetnił występ Chóru “Słowik” pod 
dyrekcją Barbary Jałowieckiej.

tablica przy ul. Powstańc w

Obecny widok kości łka - foto: arch. TMPceremonia poświęcenia tablicy

/K.M./

     7 czerwca br. o godz. 20.00 na ulicy Brzozowej 
w Przyszowicach  zebrało się grono parafian kościoła 
p.w. św. Jana Nepomucena, wśród którego znaleźli się 
członkowie Towarzystwa Miłośników Przyszowic. 
Na ulicę Brzozową przybyli również: wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, zastępca wójta Janusz 
Korus, sołtys Przyszowic Zygmunt Szołtysek  oraz 
goście z Gliwic - członkowie stowarzyszenia 
Gliwickie Metamorfozy.
Powodem było odprawione w tym miejscu nabo-
żeństwo (Apel Jasnogórski), w trakcie którego ksiądz 
proboszcz  Antoni  Wyciślik  poświęcił  odnowiony
i zainstalowany tu krzyż.
Krzyż pochodzi z 1867 roku, został ufundowany 
przez  właściciela młyna z Mizerowa, Ignacego 
Kropscha. Stał w Mizerowie, a w 1945 roku został 
częściowo zniszczony,  po czym zakopany. 

W 2006 roku członkowie stowarzyszenia Gliwickie 
Metamorfozy odnaleźli krzyż i wykopali z ziemi wraz 
z żarnem.
Wycieczkowicz z Przyszowic, myśląc, że elementy 
krzyża wykopali budowniczowie autostrady A1 i chcą 
je wywieźć, powiadomił o tym członków Towa-
rzystwa Miłośników Przyszowic.              
Natychmiast zorganizowano sprzęt i znalezisko 
zostało przewiezione na teren kościelny w Przy-
szowicach. Dalsze działania podjął ks. Proboszcz. 
Odrestaurowany krzyż postanowiono umieścić przy

.

dawnym trakcie na Mizerów, przechodzącym przez 
ulicę Brzozową.

/ A. Biskup, J.Miszczyk/

Foto: P. Madeja

Foto: J.Miszczyk

UROCZYSTOŚĆ 
BO EGO CIAŁA

Odpusty w parafiach

Foto: J. Miszczyk

Foto: S. Skrzypczyk

W parafii p.w. św. Jana Nepomucena w Przyszowi-
cach tegoroczne uroczystości odpustowe obchodzo-
no 11 maja. 
Odpust w parafii p.w. św. Urbana w Paniówkach 
przypadł w dniu 18 maja.
W najbliższym czasie odpusty w swoich parafiach 
będą obchodzić wierni z Gierałtowic i Chudowa.
W kościele parafialnym p.w. Matki Boski Szkaple-
rznej w Gierałtowicach odpust odbędzie się 13 lipca, 
a w kościele parafialnym p.w. N.M.P. Królowej 
Aniołów w Chudowie 3 sierpnia br.

Uroczystość Najświętszego Ciał i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało) przypadła w tym roku 22 maja.
Obchodzono ją godnie we wszystkich parafiach 
gminy Gierałtowice. Zgodnie z tradycją sięgającą XV 
wieku na trasę wyznaczoną przez cztery wybu-
dowane w obrębie parafii ołtarze (na pamiątkę 
czterech ewangelistów) wyruszyły procesje 
z monstrancją. Na każdym z przystanków czytane 
były fragmenty jednej z Ewangelii: Mateusza, Marka, 
Łukasza, Jana. Jak co roku udział parafian w uro-
czystościach był liczny, a szczególne słowa uznania 
należą się rodzinom, zaangażowanym w wybudowa-
nie ołtarzy. /J.M./

Foto: P. MadejaFoto: P. Madeja
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Święto Stra aka
Festyn integracyjny mieszkańc w Przyszowic
    Jednostka OSP z Przyszowic kultywuje tradycję 
organizowania majowych festynów strażackich. 
Termin imprezy związany jest z przypadającym w 
tym właśnie miesiącu dniem św. Floriana - patrona 
strażaków. Tegoroczny festyn odbył się 17 maja na 
terenie zespołu boisk sportowych w Przyszowicach. 
Już w godzinach popołudniowych na terenach wokół 
remizy zaczęli gromadzić się mieszkańcy Przyszowic 
przybyli na “Święto strażaka”. Czekając na 
rozpoczęcie festynu można było z bliska zaznajomić 
się z nowoczesnym sprzętem, jakim dysponują 
strażacy. Obok nowego wozu bojowego, duże 
zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudziła 
pompa wodna wysokiej wydajności z silnikiem 
“Lombardini”. Urządzenie to ma wydajność rzędu 
4000 l/min. i stosowane jest głównie do szybkiego 
usuwania skutków powodzi - objaśniał zaintereso-
wanym komendant jednostki OSP w Przyszowicach 
Andrzej Gawlik.
Około godziny 18.00 na pobliskie boisko sportowe 
wjechał migając światłami wóz bojowy, a strażacy dla 
licznej i zaciekawionej publiczności urządzili pokaz 
gaszenia ogniska pożaru. Następnie do akcji 
przystąpiła strażacka drużyna ratowników medy-
cznych, która przy okazji pokazowego ćwiczenia 
udzielania pomocy poszkodowanemu w wypadku,  
zaprezentowała nowoczesny sprzęt do ratunkowy 
(aparaty tlenowe, koce termiczne) i co najważniej-
sze, perfekcyjnie się nim posłużyła. Pokazy straża-
ków zrobiły duże wrażenie na widzach, a ci  nie 
szczędzili im oklasków za serce włożone w ćwicze-
nia, jak również za umiejętności. Aby ostudzić emocje 
związane ze strażackimi manewrami, publiczność 
spokojnie już udała się w stronę dużego biesiadnego 
namiotu, gdzie przy muzyce i napojach można się 
było nieco zrelaksować. Na scenie przed namiotem 
koncertowała Orkiestra Dęta pod dyrekcją Henryka 
Mandrysza. W przerwie  wystąpił  zespół  mażoretek 
z Knurowa w bardzo dynamicznych układach 
tanecznych, za które zebrał gromkie brawa, 
zwłaszcza od męskiej części publiczności. 
Po koncercie na ustawionej scenie rozpoczęły się 
tańce. Bawiono się przy muzyce zespołu In Plus.
Impreza zakończyła się w późnym wieczorem.            

.

XIV Turnieju Piłki Pięcioosobowej   
o PUCHAR  LATA

.

.

Trampkarze - rocznik 1996 i młodsi
Juniorzy - rocznik 1991 i młodsi
Seniorzy - rocznik 1990 i starsi

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca br. 
do godz. 17.00 

.

.

Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą 
w Knurowie, Oddział Ornontowice

Nr rachunku:  84 8454 1053 2001 0023 4593 0001

Dodatkowe wymagania dotyczą składu 
.

System rozgrywek
.

.

Nagrody
.

Uwagi końcowe

- Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela 
Mateusz Papkala  pod nr tel. (032) 790 22 30,

.

Piłkarskie
piąteczki

Swoją działalność rozpoczęłam w 1998 r. przy ul. 
Powstańców Śląskich 57 w Przyszowicach. Było to 
pomieszczenie wynajęte i bardzo małe, zaledwie 
kilka metrów. Początki były bardzo trudne. Nie 
znałam zbyt dobrze branży handlowej. Musiałam 
sporo się nauczyć tym samym sprostać wymaganiom 
klientów. Z czasem moja działalność rozwinęła 
skrzydła. Zwiększył się asortyment a wschłuchując 
się w potrzeby klientów próbowałam sprostać im 
zapotrzebowaniu. Z chwilą zamknięcia zakładu 
cukierniczego moich rodziców przeniosłam dzia-
łalność na ul. Powstańców Śląskich 51. Większa 
powierzchnia pozwoliła mi bardziej wyeksponować 
towar i zachęcić kupujących do odwiedzania mojego 
sklepu. Znaleźć tu można bardzo szeroki asortyment. 
Począwszy od prasy poprzez artykuły chemiczne, 
szkolne, plastikowe, odzież, wyroby szklane i inne , 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Dlaczego zdecydowałam się na taki krok jak prowa-
dzenie sklepu? No cóż zawsze pociągały mnie 
wyzwania a to właśnie jedno z nich. Próbowałam 
pogodzić obowiązki związane z pracą zawodową, 
prowadzeniem sklepu, (ta jest dodatkowym zaję-
ciem) a studiami magisterskimi, które ukończyłam w 
2007 r. Sporo się nauczyłam,  a i doświadczenie idzie

w parze z praktyką. Myślę, że udało mi się 
zrealizować moje plany a największym sukcesem 
będzie dla mnie zadowolenie klientów i zwiększenie 
obrotów. Wszystkim paniom, które zastanawiają się 
nad rozpoczęciem działalności doradzam dużo wiary 
w swoje możliwości, odwagi w podejmowaniu 
decyzji i przesyłam motto: „ Idź do przodu nie oglądaj 
się za siebie, trzymaj wysoko głowę, podejmuj szybko 
decyzje i zawsze bądź uśmiechnięta”.

Przedsiębiorcze kobiety

Wszystkie Panie zainteresowane promocją swojej działalności gospodarczej  prosimy o kontakt mailowy
z Biurem Promocji UG w Gierałtowicach.   e-mail: anowak gieraltowice.pl

Bożena Kozioł

/J.M./
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Wilcza

Piechniczek w Chudowie
1 Międzynarodowy Turniej Oldboj w im. Piotra Kanclerza 

Organizatorzy turnieju piłkarskiego poświęconego pamięci tragicznie zmarłego działacza 

boisku w Chudowie nie zabrakło piłkarskich gwiazd. 

Chud w

2 maja na boisku LKS Gwiazda w Chudowie roze-
grano międzynarodowy turniej w piłce nożnej 
oldbojów poświęcony pamięci tragicznie zmarłego 
działacza piłkarskiego Górnika Zabrze, Piotra 
Kanclerza. Jednym z głównych animatorów tej 
imprezy jest mieszkający w Chudowie były 
reprezentant Polski w piłce nożnej i zawodnik 
zabrzańskiego Górnika - Henryk Bałuszyński, który 
obecnie pełni rolę “grającego trenera” w chudowskim 
klubie.
Organizatorzy turnieju postarali się aby na boisku w 
Chudowie nie zabrakło piłkarskich gwiazd. Z pe-
wnością największe zainteresowanie wzbudził 
legendarny już trener Antoni Piechniczek, który nie 
tylko dopingował na boisku swoich byłych podopie-
cznych z Górnika Zabrze, ale równie mocno praco-
wał długopisem rozdając autografy i dedykacje 
(w tym także dla czytelników “WIEŚCI”). 
Na turnieju pojawił się również znakomity niegdyś 
piłkarz zabrzańskiego Górnika i reprezentacji Polski 
(czterokrotny laureat Złotych Butów w plebiscycie 
Sportu)  Stanisław Oślizło.
Obecność takich piłkarskich indywidualności świe-
tnie wpłynęła na dyspozycję uczestniczących w tu-
rnieju drużyn. Mecze stały na wysokim poziomie a 
zawodnicy zaserwowali chudowskiej publiczności 
wiele znakomitych akcji, strzałów i bramek. 
Cały turniej wygrała reprezentacja oldbojów 
Górnika Zabrze grająca w składzie: Eugeniusz 
Cebrat, Zbigniew Szklany, Bogusław Nagi, Dariusz 
Kosela, Jerzy Urban, Kamil Kanclerz (syn Piotra 
Kanclerza),  Marek Piotrowicz, Bartłomiej Perek, 
Krzysztof Maj, Krzysztof Hetmański, Grzegorz 
Bartoń, Mieczysław Agafon. 
W drużynie gospodarzy( LKS Gwiazda Chudów) 
wystąpili: Kazimierz Omozik, Jerzy Waniek, Tadeusz 
Figura, Mirosław Łopaciński, Janusz Homan, Piotr 
Kląskała, Bogdan Sokoliński, Dariusz Downar, 
Leszek Gruszka, Mirosław Woźniak, Krzysztof 
Malina, Damian Kubosz, Dariusz Malina. W turnieju 
uczestniczyły również dwie drużyny zagraniczne. 
Świetnie zagrali oldboje z Czech, a pokojowo nasta-
wieni reprezentanci niemieckiego Bochum (pomimo 
wzmocnienia Henrykiem Bałuszyńskim) zamknęli 
turniejową tabelę.   

Juniorzy Gwiazdy
zabłysnęli w Wilczej 

/tekst i foto J.Miszczyk/

Turniej wygrali juniorzy z klubu Stadion Śląski, 
zdobywając jednocześnie Puchar ufundowany 
przez wicemarszałka województwa śląskiego 
Mariana Ormańca. III miejsce i Puchar ufundowa-
ny przez starostę gliwickiego Michała Nieszporka 
wywalczyli gospodarze - Wilki Wilcza, a miejsce IV 
(nagrodzone Pucharem dyrektora hotelu Stadion 
Śląski - Marka Sitarskiego) zajęli juniorzy ZMW 
Jeleśnia.

22 maja br. na boisku LKS Wilki Wilcza rozegrano 
turniej piłki nożnej juniorów (rocznik 1991 i młodsi) 
o “Puchar  Wicemarszałka Województwa Śląskiego
i Wicewojewody Śląskiego”. Zawody rozegrane 
zostały w ramach odbywającego się w Wilczej 
Okręgowego Święta Ludowego PSL.
Do udziału w turnieju zaproszeni zostali juniorzy 
chudowskiej Gwiazdy. Młodzi piłkarze z Chudowa 
godnie reprezentowali gminę Gierałtowice zajmu-
jąc w turnieju II miejsce. Za osiągnięty wynik 
otrzymali Puchar ufundowany przez wicewojewo-
dę śląskiego Stanisława Dąbrowę. 
Michał Płonka z LKS Gwiazda Chudów uznany 
został za najlepszego zawodnika turnieju a jego 
klubowy kolega Grzegorz Lazar został królem 
strzelców, zdobywając trzy gole. / tekst i foto: Jerzy Miszczyk /

Gwiazda - Bochum (Niemcy) 4:0
Zabrze - Czechy 0:0

Czechy - Gwiazda 1:0
Zabrze - Bochum (Niemcy) 5:0

Czechy - Bochum (Niemcy) 2:1
Gwiazda - Zabrze 0:2

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

1. Zabrze, 2. Czechy, 3. Gwiazda 
4. Bochum (Niemcy)

Najlepszym bramkarzem turnieju został Eugeniusz 
Cebrat z Górnika Zabrze, który popisał się 100 % 
skutecznością(!!!), zaś najlepszym strzelcem okazał 
się Dariusz Malina z Gwiazdy Chudów.

/Tabele turniejowe udostępniła red. Przeglądu Lokalnego/
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Międzynarodowy Turniej Junior w 
w Piłce      No nej

Gierałtowice
Oficjalne powitanie gości oraz przedstawicieli dru-
żyn przybyłych na turniej odbyło się 23 maja o godz. 
10.00 w Urzędzie Gminy Gierałtowice.

Po ceremonii powitania zawodnicy udali się na 
stadion klubu LKS “35” Gierałtowice, gdzie o godz. 
11.30 rozpoczęły się turniejowe zmagania. W zawo-
dach wzięło udział sześć drużyn, które zostały 
podzielone na dwie grupy eliminacyjne. 

Rozgrywki grupowe zakończyły pierwszy dzień 
zawodów. Awans do półfinałów wywalczyły po dwie 
pierwsze drużyny z każdej grupy, natomiast zespoły, 
które  zajęły trzecie pozycje  rozegrały ze  sobą  mecz
o V miejsce.
W sobotę 24 maja o godz. 10.00 rozegrano pierwszy 
półfinał w którym juniorzy LKS “35” Gierałtowice 
pokonali swoich kolegów z Przyszowic 2:1. W dru-
gim półfinale Znicz wygrał z pierwszym zespołem 
Velen 3:1. W meczu o V m. padł remis 2:2 i dopiero 
rzuty karne zadecydowały o zwycięstwie “Wilków” z 
Wilczej nad II zespołem z Velen. 
Następnie w szranki stanęli przegrani z półfinałów 
tocząc ze sobą zaciekły bój o III m. Mecz zakończył 
się remisem 3:3. O najniższym stopniu podium 
zadecydowały więc rzuty karne, które lepiej 
wykonywali juniorzy z Przyszowic pokonując w nich 
4:2 pierwszy zespół Velen.
W końcu przyszedł czas na finał w którym zagrali 
gospodarze turnieju ze Zniczem Jankowice. Pomimo 
wielu ambitnych prób gierałtowiczanie nie sprostali 
św ie tn i e  dysponowanym p rzec iwn ikom,  
przegrywając 0:5. 

Wyniki fazy grupowej 

Ryszard Macha. Zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary, a ich zawodnicy udekorowani zostali meda-
lami. Przyznano też nagrodę dla najlepszego zawo-
dnika turnieju oraz dla króla strzelców. W obydwu 
tych kategoriach zwyciężył zawodnik Znicza 
Jankowice Łukasz Bałuch, zdobywca 9 goli.
Nagrodę za postawę fair play otrzymała drużyna TUS 
Velen.  

Ostatnią odsłoną turnieju była ceremonia wręczania 
pucharów i wyróżnień, którą celebrował wójt gminy 
Joachim Bargiel oraz prezes LKS “35” Gierałtowice

Kapitan zwycięskiej dru yny z pucharem

Mecz finałowy ; Znicz Jankowice - LKS “35” Gierałtowice Mecz finałowy ; Znicz Jankowice - LKS “35” Gierałtowice

Przedstawiciel TUS Velen odbiera nagrodę fairplay

Klasyfikacja końcowa : 1. Znicz Jankowice, 

4. TUS Velen I, 5. LKS Wilki Wilcza, 6. TUS Velen II.

/Jerzy Miszczyk/

Foto: P. Madeja

Foto: J.MiszczykFoto: J.Miszczyk

Foto: P. Madeja

Foto: P. Madeja Wsp lne zdjęcie uczestnik w turnieju
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Puchar W jta powędrował do Przyszowic

Sezon ligowy 2007/2008 zakończony

    Finał “Pucharu” poprzedziły mecze eliminacyjne. 
W pierwszym z nich drużyna Jedności “32” 
Przyszowice wygrała z chudowską “Gwiazdą” 7:1. 
Drugą parę eliminacji stanowiły jedenastki z Pa-
niówek i Gierałtowic. Regulaminowy czas meczu nie 
wyłonił zwycięzcy bowiem wynik spotkania brzmiał 
3:3. O prawie gry w finale zadecydowały więc rzuty 
karne, które lepiej wykonywali zawodnicy z Gie-
rałtowic pokonując swoich kolegów z “Tempa” 
Paniówki 4:2.
W niedzielę 15 maja na stadionie LKS w Gierałto- 
wicach rozegrano mecze decydujące o ostatecznej 
kolejności w turnieju. Pierwsze w turniejowe szranki 
stanęły zespoły walczące o III miejsce. Po zaciętym 
spotkaniu nieoczekiwanie piłkarze “A”- klasowej 
Gwiazdy Chudów pokonali faworyta, zespół Tempa 
Paniówki 5:2
W finale niespodzianki już nie było. Jedność “32” 
Przyszowice (piąta drużyna Ligi Okręgowej) rozpę-
dzona sukcesami rundy jesiennej bez trudu pokonała 
LKS “35” Gierałtowice 4:1. 
W meczu finałowym bramki dla Przyszowic zdoby-
li: Rafał Mandok, Grzegorz Bilski i Tomasz Piecuch 
(dwa trafienia). Honorowego gola dla zespołu 
z Gierałtowic strzelił Wojciech Rozumek.
Po opadnięciu emocji związanych z rywalizacją na 
boisku przyszedł czas na chwilę, której oczekują 
wszyscy zdobywcy sportowych trofeów. Puchar 
najlepszej drużynie turnieju wręczył wójt gminy 
Joachim Bargiel.

LKS Jedność Przyszowice w nowych strojach zakupionych przez sponsora - 
Gospodarstwo Rolne J. i M. 

Fragment meczu o III miejsce - Tempo - Gwiazda 

Mecz finałowy: Jedność 32 Przyszowice - LKS 35 Gierałtowice 

/Tekst i foto: J.Miszczyk/

Klasyfikacja końcowa turnieju:  1. Jedność “32” Przyszowice, 

2. LKS “35” Gierałtowice, 3. Gwiazda Chudów, 4. Tempo Paniówki.

Gierałtowice

Turniej Firm 

.

  2. Gwarek Zabrze                 28    62     73:23.

  1. MOSiR Sparta Zabrze       28    63     67:28

  9. Przyszłość Ciochowice      28    40     54:40

  3. Concordia Knurów             28   60     51:20.

  4. Piast II Gliwice                   28    59     64:34

  6. Orzeł Nakło Śląskie           28    47     50:38

  7. Gazobudowa Zabrze         28    43     38:41

11. Carbo Gliwice                    28    30     32:53

15. Odra Miasteczko Śl.            28    1     14:115

è Bobrek Karb Bytom wycofał się przed sezonem.

KLASA OKRĘGOWA

Tabela  końcowa sezonu 2007/2008 
M.     Pkt.      Bramki

5. Jedność 32 Przyszowice 28    53     54:35 

  10.  KS Strzybnica                   28    35     50:47. .

14. LKS 35 Gierałtowice          28    8      16:82.

  8. Orzeł Miedary                    28    43     62:44

TABELE

M.     Pkt.      Bramki

  1. Walka II Zabrze                 30   83      83:25

  2. Tęcza Wielowieś               30   62      60:31

  11. Młodość Rudno                 30   32      38:46

  5. Sośnica Gliwice                30   48      37:32.

  10. Start .     30   33      29:44

  3. Orzeł Stanica                    30   58      51:29

  4. Zamkowiec Toszek           30   55   .   49:31.

14. Piast .       30   28      18:47

8. Olimp Szczygłowice          30   36      42:33

12. Czarni Pyskowice             30   30      35:53.  

16. Ruch 30   25      20:59

15. Społem Zabrze                 30   27      28:55.

9. KS 94 Rachowice             30   35      41:41.

Tabela  końcowa sezonu 2007/2008 

  13. Gwiazda 30   30      45:45
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Krzy wka na wakacje

Pamiętają o działaczu!
XXII Gminny Turniej Piłki Trampkarzy im. Jerzego Bursy

W turnieju uczestniczyły drużyny trampkarzy z terenu gminy 
Gierałtowice. Rodzynkiem w gronie młodych piłkarzy była 
Klaudia Tomecka, grająca w składzie LKS Tempo Paniówki. 
Zawody przeprowadzono systemem “każdy z każdym”, tak więc 
zawodnicy musieli sprostać nie lada zadaniu rozegrania trzech 
meczy w ciągu jednego dnia. Najlepiej turniejowe trudy znieśli 
trampkarze klubu LKS 35 Gierałtowice zdobywając 1. Miejsce,

Wyniki i zdobywcy bramek

Przyszowice - 2:0, bramki - Patryk Milewski -2
Gierałtowice - 5:0, bramki- Kamil Pilny - 2, Łukasz 
Kozubek - 2, Krzysztof Lipka - 1

- Gierałtowice 1:0, bramki - Mateusz Smuda - 1
Przyszowice - 1:1, bramki - Łukasz Piątek 1,
Dawid Jałowiecki -(Przyszowice) - 1

- 3:0, bramki - Łukasz Duda - 1, 
Robert Kosiński - 1, Grzegorz Konopka - 1
Gierałtowice - Przyszowice 1:0, bramki - Kamil Pilny - 1.

m    klub                                                    mecze   pkt.    bramki

1.   LKS 35 Gierałtowice                               3       6       6 - 1

2.   LKS Tempo 3       6       4 - 2

3.   LKS Jedność 32 Przyszowice                 3       4       3 - 2

4.   LKS Gwiazda 3       1       1 - 9

Tabelka końcowa

Zdobywcy Pucharu - trampkarze LKS 35 Gierałtowice wystąpili w składzie: Mateusz 

Mateusz Duda, Grzegorz Palusiński, Łukasz Kozubek, Patryk Mrasek, Kamil Pilny, 
Mateusz Kolczyński, Marcin Piekiełko, Sebastian Metz. 

choć o ich zwycięstwie nad drugim zespołem zadecydował 
jedynie lepszy bilans bramek. Królem strzelców został Kamil 
Pilny z LKS 35 Gierałtowice,  zdobywając 3 bramki.
Wręczenia Pucharu i dyplomów dokonał Marian Szołtysek - 
prezes LKS Jedność 32 Przyszowice. Należy podkreślić, że 
wszyscy uczestnicy turnieju zostali obdarowani słodyczami.
Dobrej organizacji zawodów pogratulował gospodarzom 
goszczący na imprezie Jan Smieszek- członek zarządu ŚWZ LZS 
Katowice. 

/ opr. J.M. na podstawie mater. Jana Smieszka/

Mecz  Gierałtowice - Przyszowice
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informator

wnuk Jerzego Bursy

na adres: BIURO PROMOCJI UG Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.



INWESTYCJE GMINNEINWESTYCJE GMINNE

UMOWA PARTNERSKA 
Z UHERSKYM BRODEM

UMOWA PARTNERSKA 
Z UHERSKYM BRODEM

Modernizacja ulicy Wodnej w Gierałtowicach

Delegacja gminy w czasie zwiedzania malowniczej Uherskyego Brodu

Fragment ulicy Wodnej po wykonaniu przebudowy.    Foto: P. Madeja

Foto: Piotr Szołtysek

/opr. J.Miszczyk/

/ oprac. Dz. Inwestycji UG/


