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Zapraszamy 
na dożynki
Zapraszamy 
na dożynki
    Wójt gminy i przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice zapraszają mieszkańców na 
„Dożynki Gminne”, które odbędą się 28 sier-
pnia w Chudowie.
    Gminne święto plonów zainauguruje msza 
św. dziękczynna w kościele pw. Matki Boskiej 
Królowej Aniołów w Chudowie. Początek nabo-
żeństwa o godzinie 14.00.
    Po mszy o godz. 15.30 na stadionie LKS 
Gwiazda Chudów, nastąpi oficjalne rozpoczęcie 
Dożynek Gminy Gierałtowice. Ceremonię tą 
ubogacą występy chórów gminnych oraz 
Orkiestry Dętej przy OSP w Przyszowicach.
    W programie przewidziano wiele atrakcji. 
W trakcie święta plonów rozstrzygnięty zostanie 
tradycyjny konkurs na najpiękniejszą koronę 
dożynkową. Wystąpią również zaproszeni 
goście: o godz. 17.30 Zespół Folklorystyczny 
„Przygoda” z Rybnika. Na 19.00 zaplanowany 
jest koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Siko-
rowskiej (lidera krakowskiej grupy Pod Budą 
i jego córki). O 20.30 wystąpi zespół „Mara-
kuja”, a o 21.30 niebo nad Chudowem rozświetli 
wielki pokaz sztucznych ogni. Około 22.00 do 
tańca zagra zespół „Fajer”.
   Występy artystów to nie jedyna atrakcja 
gminnego święta rolników. W trakcie dożynek 
można będzie również podziwiać wystawy dro-
bnego inwentarza, skosztować przysmaków ku-
chni regionalnej. 
    Dodatkowo w ramach dożynek odbędą się 
„Targi żywności ekologicznej” oraz „Małe Targi 
Pracy”, na których GCI (Gminne Centrum 
Informacji) oraz CEiWR z Przyszowic przed-
stawią oferty miejscowego rynku pracy. 

Organizatorzy:

Sponsorzy:

Sołtys Chudowa, KGW w Chudowie. 
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Nowe wały na Kłodnicy
   25 lipca dokonano odbioru technicznego nowych wałów na Kłodnicy. 
Wały zabezpieczą Przyszowice na najbardziej newralgicznym odcinku 
- od ujścia potoku Chudowskiego w dół rzeki, do około 100 m poniżej 
mostu na Kłodnicy. 

    W komisji odbierającej 601 metrowy odcinek 
nowych wałów znaleźli się m.in.: Beata Pabisz-
czak - przedstawicielka inwestora - KWK So-
śnica-Makoszowy, Stanisław Gruszczyński - 
wicedyrektor ds. utrzymania wód Rejonowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Mie-
czysław Schabowski - kier. budowy z RPM Lu-
bliniec SA. Odbioru dokonano przy udziale 
przedstawicieli gminy Gierałtowice - obecny był 
wicewójt Janusz Korus i Mariusz Brzezina z Re- 
feratu Inwestycji i Szkód Górniczych oraz mia- 

Most na Kłodnicy

Ujście Potoku
Chudowskiego

Ul. Makoszowska
w Przyszowicach
Ul. Makoszowska
w Przyszowicach

W numerze między innymi:

Puchar Lata
w piłce 5-cio osobowej s.8 s.4s.5

Wakacyjne 
wędrówki

Fizyczne Sukcesy
Pawła Promnego

sta Zabrze, które reprezentował m.in. Grzegorz 
Janecki - główny inż. miasta. Protokół odbioru 
podpisano w bazie wykonawcy - RPM Lubli-
niec. Warto dodać, że firma ta wystawiła na wały 
5-cio letnią gwarancję.Nowe wały to efekt starań 
UG Gierałtowice, a także UM w Zabrzu o zape-
wnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Przyszo-
wic oraz zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy. Za-
grożenie powodziowe w tym rejonie spowodo-
wane jest wpływami eksploatacji węgla ka-
miennego. Dokończenie na stronie nr 2
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Sierpień

Druk: CUD-DRUK 

18.08.2011 - Ostrava - ZOO, Park Miniatur 
(konieczny paszport lub dowód osobisty). 
25.08.2011 - Wycieczka z przewodnikiem gór-
skim na Stecówkę. - Zapisy w GOK w Gierał-
towicach oraz w świetlicach środowiskowych.

Wycieczki dla dzieci i młodzieży
w ramach wakacji z GOK-iem

    Prace związane z budową rozpoczęto w lipcu 
2010 r. Na zlecenie inwestora - KWK Sośnica 
Makoszowy - generalnym wykonawcą została 
firma RPM S.A. Lubliniec, mająca duże do-
świadczenie w tego typu inwestycjach. Prace wy-
konane zostały przy użyciu nowoczesnych te-
chnologii, sprawdzonych w wielu europejskich 
miejscowościach, których mieszkańcy dzięki 
umocnieniom i przebudowie wałów zyskali po-
czucie bezpieczeństwa. Na wałach od strony 
Przyszowic wykonano m.in. przesłonę z ben-
tonitu sięgającą 11,5 m w głąb ziemi od podstawy 
wału. Przesłonę wykonała specjalistyczna firma 
DABI. Ukształtowano również nowe koryto rze-
ki, zmniejszając szerokość lustra wody do 22 m, 
co znacznie poprawi prędkość przepływu przy 
normalnych stanach wód. Usypano nowe, wyższe 
wały, zabezpieczając je na całym odcinku od 
strony wewnętrznej bentomatą, która nie prze-
puszcza wody. Bentomata przykryta została pół-
torametrową warstwą łupka kamiennego, który 

z kolei przykryto metrową warstwą gruntu. 
Umocnienia wykonano na odcinku 601 metrów - 
od ujścia potoku Chudowskiego w dół rzeki, do 
około 100 m poniżej mostu na Kłodnicy.
    Nowe wały, to pierwszy etap prac związany 
z kompleksową ochroną rzeki, który kopalnia 
opracowała na wniosek Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach - administratora 
Kłodnicy na tym odcinku.

Nowe wały na Kłodnicy

    Od 1 do 10 września na terenie wojewódz-
twa śląskiego prowadzona będzie jesienna 
akcja szczepienia lisów. 
    Akcja przeprowadzona zostanie przy użyciu 
samolotów. Szczepionki zrzucane będą z wyso-
kości ok. 200 metrów na obszarze ponad 10 tys. 

2
km  powierzchni zielonych, średnio 20 dawek 

2
szczepionki na 1 km . W sumie na terenie całego 
województwa śląskiego zostanie wyłożonych 
202 610 dawek szczepionki. 
    Z związku z przeprowadzaną akcją Śląski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do 
mieszkańców województwa o niepodnoszenie 
szczepionek z ziemi. Jednocześnie przypomina, 
że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu 
akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domo-
wych na tereny niezabudowane. 
    Szczegółowe informacje na temat prze-
prowadzanej akcji znajdują się na stronie inter-
netowej Powiatu Gliwickiego w zakładce Ko-
munikaty i ogłoszenia.

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii

Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

13-15.08.2011 - XII Jarmark Średniowieczny 
na Zamku w Chudowie. Rozpoczęcie imprezy 
w sobotę (13 sierpnia) o godz. 14.00. 
W niedzielę i poniedziałek o godz. 12.00.

21.08.2011 - Zamek w Chudowie -  Wyrwidąb 
i Waligóra - zawody drwali. Pokazy sprawno-
ściowe. Początek o godz. 15.00.

27.08.2011 (sobota) - Boisko LKS GWIAZDA 
Chudów - Zabawa taneczna na wolnym 
powietrzu. Początek o godz. 18.00.
28.08.2011 (niedziela) - Boisko LKS 
GWIAZDA Chudów - Dożynki Gminy 
Gierałtowice. Początek o godz. 15.30.

Co pili średniowieczni rycerze? Jakiej słuchali 
muzyki? Jak walczyli? Tego i wielu innych 
ciekawych informacji o minionych epokach, będzie 
można dowiedzieć się w trakcie XII Jarmarku 
Średniowiecznego na Zamku w Chudowie.

Foto: J. Miszczyk

    O tym, że bezpłatny dostęp do Internetu 
w miejscach publicznych ułatwia życie, przeko-
nało się już wielu mieszkańców, a także turystów 
i gości naszej gminy. Od lipca działa w gminie 
Gierałtowice 9 punktów, gdzie bezpłatnie można 
wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną, otwie-
rać dokumenty oraz przeglądać portale. Trzy spo-
śród nich dostępne są praktycznie całą dobę - 
to tzw. zewnętrzne infokioski, obsługiwane za 
pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekra-
nowej. Urządzenia te przystosowane są również 
do obsługi przez osoby na wózkach - regulacja 
w pionie, odległości infokiosku od podłoża. Info-
kioski zewnętrzne zainstalowane są: na budynku 
Urzędu Gminy w Gierałtowicach (ściana od stro-
ny poczty), przy „sołtysówce” w Paniówkach - 
ul. Zwycięstwa 27 oraz na budynku mieszczącym 
Gminną Bibliotekę Publiczną i „Izbę łod starki” 
w Chudowie. Infokiosk wewnętrzny dostępny 
jest wewnątrz pałacu w Przyszowicach. 
    Będąc pod zamkiem w Chudowie możemy 
skorzystać z hotspotu - miejsca, gdzie dostęp do 
Internetu umożliwiony został przy pomocy sieci 
bezprzewodowej opartej na standardzie WiFi. 
Umożliwia ono na przykład posiadaczom lap-
topów, palmtopów, telefonów komórkowych dar-
mowy dostęp do Internetu.
    Pozostałe cztery punkty bezpłatnego dostępu 
do Internetu mieszczą się w świetlicach śro-
dowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury we 
wszystkich sołectwach gminy. Dodatkowo 
wyposażone są w drukarki. Można też podłączać 
do nich zewnętrzne nośniki danych - pendrive, 
płytki CD, czy DVD.
    Wszystkie punkty uruchomione zostały w ra-
mach realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkań-
ców ziemi gliwickiej”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. To wspólne przed-
sięwzięcie Powiatu Gliwickiego (lidera projektu)

 i ośmiu gmin wchodzących w jego skład. Efekt 
projektu, to w sumie 58 publicznych miejsc 
dostępu do Internetu, usytuowanych w ośmiu 
gminach powiatu. Wartość projektu wyniosła 
1 207 711 zł, z czego unijne dofinansowanie 
pokryło 85 % całej sumy.

Dokończenie 
ze s. 1.

Infokiosk zewnętrzny - przy budynku UG 
w Gierałtowicach

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gliwicach informuje, że realizowany jest 
program „Pegaz 2010”, przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych.
    Program prowadzi Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do 22 sier-
pnia przyjmowane są w jego ramach wnioski 
w następujących obszarach: A – pomoc w zakupie 
i montażu oprzyrządowania do samochodu; 
B – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wypo-
sażeniem umożliwiającym jego właściwą eksplo-
atację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełno-
sprawności adresata programu; C – pomoc w uzy-
skaniu prawa jazdy kategorii B. 
 

Dokończenie 
na s. 6
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Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Przyszowice

    X sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła się 
12 lipca br. w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyszowicach. Obradom 
przewodniczył Marek Błaszczyk - przewodni-
czący RG Gierałtowice.
    W trakcie sesji radni zapoznani zostali m.in. ze 
stanem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej 
w gminie Gierałtowice. Informacje na ten temat 
przekazał Joachim Nowak z Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Przyszowicach. (Obszerne informacje doty-
czące budowy kanalizacji zawarte zostaną w spe-
cjalnej broszurze PGK, którą mieszkańcy gminy 
otrzymają we wrześniu br. - redakcja). Natomiast 
główny księgowy PGK Andrzej Fojt zapoznał 
radnych z informacjami o nakładach finanso-
wych i sposobie finansowania inwestycji. Do-
tychczas PGK podpisało 5 kontraktów na budowę 
kanalizacji we wszystkich sołectwach gminy, 
w tym na budowę gminnej oczyszczalni ścieków 
w Przyszowicach. W budżecie zaplanowano na 
ten cel 73 324 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetar-
gów okazało się że koszt realizacji zadań będzie 
niższy i wyniesie 55 872 000 zł tj. 71,6% wiel-
kości planowanej.
    Podczas obrad radni wysłuchali również spra-
wozdań z działalności poszczególnych komisji 
RG w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący 
Komisji Górnictwa Eugeniusz Kurpas poin-
formował o dwóch posiedzeniach komisji. Na 
pierwszym (28 czerwca) radni wydali negatywną 
opinię na temat zaktualizowanego rozdziału IV 
części podstawowej planu ruchu KWK Sośnica-
Makoszowy. Drugie spotkanie Komisji Gór-
nictwa (7 lipca) miało charakter objazdowy - wi-
zytowano obszary gminy dotknięte szkodami 
górniczymi - m.in.: boisko LKS Tempo Paniów-
ki, zawodnienie terenu w okolicach ulic: Dział-
kowa, Dębowa, Strażacka oraz zaawansowanie 
prac na potoku Paniówka przy ul. Wodnej w Pa-

niówkach, a także tereny przy Kłodnicy od strony 
ulicy Leśnej w Przyszowicach i okolice zbiornika 
wodnego WN-35.
    Głównym tematem posiedzenia Komisji 
Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania 
Porządku było rozpatrzenie skargi Prokuratora 
Rejonowego w Gliwicach na uchwałę RG Gierał-
towice nr XXVI/191/2008 z 02.12.2008 r. w spra-
wie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
Komisja (w dniu 30 czerwca br.) pod przewo-
dnictwem Krzysztofa Wiaterka pozytywnie za-
opiniowała projekt uchwały Rady Gminy w spra-
wie odpowiedzi na wniesioną do WSA skargę. 
    Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowa-
nia Paweł Hirsz poinformował o tematach po-
siedzenia komisji w dniu 6 lipca br. Dotyczyły 
one w głównej mierze opiniowania projektów 

3uchwał RG, m.in.: w sprawie dopłat do 1 m  wody 
oraz zmian wcześniej podjętych uchwał w spra-
wach budżetu gminy. 
    Po zapoznaniu się z opiniami komisji radni 
rozpatrzyli i podjęli 5 uchwał dotyczących: A) 
zmiany uchwały nr IV/18/10 RG Gierałtowice 
z 23 .12. 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Gie-

3arałtowice na rok 2011. B) dopłaty do 1 m  wody. 
C) zmiany uchwały nr XXVI/191/08 RG Gierał-
towice z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości. D) odpo-
wiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwa-
łę nr XXVI/191/08 RG Gierałtowice z 2 grudnia 
2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nie-
ruchomości. E) zasięgnięcia informacji od Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach 
na ławników.
     Po wyczerpaniu dalszego porządku obrad, 
około godz. 20.00 przewodniczący RG Marek 
Błaszczyk ogłosił zamkniecie posiedzenia sesji.

    Informuje się mieszkańców Gminy Gierał-
towice, iż w związku z wejściem w życie 
Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla 
osób fizycznych na dofinansowanie poniesio-
nych kosztów załadunku, transportu i unie-
szkodliwiania odpadów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych położonych na terenie 
Gminy Gierałtowice, w Urzędzie Gminy Gie-
rałtowice można składać wnioski na dofi-
nansowanie poniesionych kosztów załadunku, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawie-
rających azbest z obiektów budowlanych poło-
żonych na terenie Gminy Gierałtowice.           

    Tekst Uchwały oraz wzór wniosku do pobra-
nia znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Gierałtowice: www.gieraltowice.pl 
w zakładce Ochrona Środowiska/Prawo miej-
scowe oraz w Referacie Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Gierałtowice.

.
.

    Informuje się mieszkańców Gminy Gierałto-
wice, iż w związku z wejściem w życie Uchwały 
Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 
19 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych 
na dofinansowanie inwestycji służących ochro-
nie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych położonych 
na terenie Gminy Gierałtowice, w Urzędzie 
Gminy Gierałtowice można składać wnioski na 
dofinansowanie do wymiany źródła ciepła 
w budynkach mieszkalnych położonych na tere-
nie Gminy Gierałtowice.                    

    Tekst uchwały oraz wzór wniosku do po-
brania znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy: www.gieraltowice.pl, w za-
kładce Ochrona Środowiska/Prawo miejscowe 
oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Gierałtowice.

.
.

KOMUNIKAT - Azbest

KOMUNIKAT - Wymiana źródeł 
ciepła

    Gmina Gierałtowice otrzymała dotację z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie 
„Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana 
w trackie wyjazdu śródrocznego w roku szkol-
nym 2011/2012”, czyli tzw. zielone szkoły. 
Każdego roku prawie 100 proc. uczniów klas III 
z terenu gminy korzysta ze zorganizowanych 
przez szkoły wyjazdów śródrocznych na tzw. 
„zielone szkoły”. Są to wyjazdy na tereny eko-
logicznie czyste, gdzie realizowany jest szeroki 
wachlarz profilaktyki zdrowotnej i edukacji 
ekologicznej. Na to zadanie gmina pozyskuje 
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. W maju tego roku w wyjeździe do 
Dźwirzyna uczestniczyło 38 uczniów - kwota 
dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach 
wyniosła 7 380 złotych, z kolei od 1 do 16 
września 2011 r. do Łeby wyjedzie 63 uczniów, 
na co gminie przyznano 12 320 złotych.

A. Musioł - Ref. Ochrony Środowiska UG

Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego

Z placu budowy
Gminna oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach

    Trwa budowa gminnej oczyszczalni ścieków 
w Przyszowicach. Inwestycja usytuowana jest 
przy ul. Gliwickiej, od strony Kłodnicy - na gra-
nicy z Paniówkami. Oczyszczalnia ma ruszyć 
latem 2012 r. osiągając w tym czasie minimum 
wydajności (1/3 mocy przerobowej), która wy-
starczy do oczyszczenia ścieków z około 1000

posesji. Po osiągnięciu pełnej mocy, będzie w sta-
3nie oczyścić około 2000 m  ścieków na dobę. 

Taka wydajność wystarczy do obsłużenia około 
3000 posesji. 
Generalnym wykonawcą oczyszczalni jest firma 
Instal Kraków.

Foto: J.M.

J.B.
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    Fizyka okazała się tą dziedziną nauki w której świetnie realizuje się Paweł 
Promny - uczeń Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach. Paweł rozwijając swoje 
fizyczne pasje osiągnął w minionym roku szkolnym wiele sukcesów na arenie 
krajowej i międzynarodowej. Jak podkreśla Grażyna Malec, nauczycielka prze-
dmiotu w przyszowickim gimnazjum - swoje sukcesy uczeń zawdzięcza fascy-
nacji fizyką i ciężkiej pracy -

Fizyka jest jego pasją

    Paweł wziął udział w konkursach organizo-
wanych przez Polskie oraz Europejskie Towa-
rzystwa Fizyczne.                            
    W lutym 2011 roku uzyskał tytuł Laureata 
w indywidualnej konkurencji na pracę badawczą 
i prezentację w języku polskim oraz w języku an-
gielskim podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
Młodych Naukowców zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”, Polskie 
Towarzystwo Fizyczne, Pałac Młodzieży w Kato-
wicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz 
Politechnikę Śląską w Gliwicach. Jednocześnie 
otrzymał certyfikat uczestnictwa będący podsta-
wą do uzyskania stypendium wydawanego przez 
Polskie i Europejskie Towarzystwo Fizyczne 
oraz kwalifikację do 11-osobowej Reprezentacji 
Polski (głównie licealistów) na XVIII Między-
narodową Konferencję Młodych Naukowców 
ICYS 2011 (18th.  INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS), 
która została zorganizowana w Moskwie od 24 
do 29 kwietnia br. (http://www.icys2011.ru/). 
Podczas konferencji 120 uczestników z szesnastu 
krajów prezentowało swoje prace w kategoriach: 
fizyka teoretyczna, fizyka eksperymentalna, eko-
logia, biofizyka, matematyka i informatyka. 
Praca Pawła Promnego „Taśma samoprzylepna” 
otrzymała Wyróżnienie Specjalne w kategorii 
praca badawcza.                                
    Drugim wielkim sukcesem Pawła, był udział 
w XXII Ogólnopolskim Turnieju Młodych Fi-
zyków 2011, zorganizowanym przez Polskie To-
warzystwo Fizyczne. Turniej skierowany był 
głównie do uczniów szkół średnich. Udział w nim 
gimnazjalisty z Przyszowic miał więc dodatkową 
wymowę. W trakcie eliminacji pięcioosobowa 
drużyna Pawła (głównie licealistów) zajęła 1. 
miejsce. Finał turnieju odbył się w maju br. 
w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Drużyna 

.

.

Pawła zajęła w nim 2 miejsce w kraju. Warto 
kreślić, że wszyscy finaliści musieli wykazać 

się również świetną znajomością języka angiel-
skiego, a zwłaszcza terminologii naukowej, gdyż 
tym językiem komunikowano się podczas tur-
nieju.                          
    Paweł Promny od 3 lat bierze również udział 
w Wojewódzkich Konkursach Przedmioto-
wych dla uczniów gimnazjów województwa ślą-
skiego. W roku szkolnym 2010/2011 został po-
dwójnym finalistą z matematyki oraz z fizyki, 
powtarzając sukces z ubiegłego roku. 
    Za swoje osiągnięcia w czerwcu br. otrzymał 
Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice.          

    Zainteresowanie nauką oraz zaangażowanie 
Pawła zostały zauważone i docenione przez śro-
dowisko akademickie. Paweł otrzymał propo-
zycję rozpoczęcia studiów z fizyki na Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach.           

    Warto podkreślić, że Paweł, oprócz szcze-
gólnych zainteresowań matematyką i fizyką, 
swój czas wolny spędza aktywnie, interesuje się 
turystyką i sportem (snowboard, pływanie).

pod

.

.

.
.

Źródło: Grażyna Malec, opr.: AS & JM

    Przez cały okres wakacyjny dzieci uczę-
szczające na zajęcia do placówek Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach realizują 
projekt „Kierunek Afryka”. Projekt, którego 
pomysłodawcą jest salezjański wolontariat 
misyjny „Młodzi Światu” z Krakowa, obejmuje 
dzieci od klasy V szkoły podstawowej do liceum. 
Dzieci i młodzież realizują cotygodniowe zadania 
przysyłane przez organizatora, następnie drogą 
mailową są one odsyłane do oceny.

   Afryka to fascynujący, wielokulturowy konty-
nent, który boryka się z wieloma problemami.
Każde z ośmiu zadań związane jest tematycznie 
z programem „Milenijne Cele Rozwoju”. Pro-
gram ten zobowiązuje bogate i biedne kraje do 
współpracy na rzecz wyeliminowania skrajnego 
ubóstwa, głodu, poprawy ochrony zdrowia, pro-
mocji pokoju, praw człowieka i ochrony środo-
wiska.
    Dzieci wykonały już m.in. makietę wybranego 
plemienia, mapę świata z produktami pocho-
dzącymi z Afryki. Zapoznały się z problemem 
dotyczącym dostępu do wody pitnej, podstawowej 
opieki medycznej oraz edukacji w krajach afry-
kańskich. Wśród zadań znalazły się też takie, 
dzięki którym uczestnicy projektu angażują osoby 
z lokalnej społeczności do współpracy np. wy-
wiad, sonda.
    Podsumowaniem projektu będzie wyjazd 28 
sierpnia do Parku Edukacji Rozwojowej w Kra-
kowie dla najaktywniejszych osób biorących 
udział w realizacji zadań.

Mirosława Mirańska-Baraniuk

Sputnik wylądował
w Gierałtowicach

   Przez trzy dni członkowie Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Fotoreporterów 
SPUTNIK prowadzili w Gierałtowicach 
„Objazdowe Warsztaty Fotograficzne”. 
Odbyły się one w ramach projektu „4x3”, 
nad którym patronat objął Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
    Projekt ten stworzył niepowtarzalną okazję do 
spotkania najmłodszych pasjonatów fotografo-
wania z gminy Gierałtowice, z uznanymi mi-
strzami fotoreportażu: Janem Brykczyńskim 
i Andrejem Lankevichem ze Sputnik Photos 
oraz fotograficzką i animatorką kultury 
Agnieszką Pajączkowską. 
    Co z tego spotkania wyniknęło? O tym mogli 
się przekonać mieszkańcy gminy 30 lipca w sali 
GOK-u, na projekcji (na ekranie) obrazów i fo-
tografii, które były plonem warsztatów. Salę 
wypełnili po brzegi uczestnicy warsztatów - gru-
pa dzieci z gminy oraz z Gliwic w wieku od 6 do 
16 lat, ich rodzice, a także mieszkańcy.            
Oglądaniu obrazów stworzonych na warsztatach 
towarzyszyła muzyka i świetna atmosfera. Jedną 
z najszczęśliwszych osób na sali była Lidia 
Pietrowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publi-
cznej w Gierałtowicach, dzięki której warsztaty 
doszły do skutku. To właśnie z nią skontaktowali 
się autorzy projektu „4x3”, proponując przyjazd 
do Gierałtowic.  - Cieszę się bardzo, że to właśnie 
gierałtowicka książnica została wybrana za cel 
wizyty „Objazdowych Warsztatów Fotogra-
ficznych”, dzięki temu dzieci miały okazję ucze-
stniczenia w zajęciach prowadzonych przez tak 
wybitnych fotografów jak Jan Brykczyński i An-
drei Liankevich -

.

Dokończenie na stronie 5
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Foto: J. Miszczyk

    Na zakończenie spotkania gospodarz gminy, 
wójt Joachim Bargiel podziękował sympa-
tycznej trójce fotografów za czas, który poświę-
cili na pracę z dziećmi. Na pamiątkę pobytu 
w Gierałtowicach, wręczył im komplety gmin-
nych gadżetów.
   Po projekcji, którą prowadzili członkowie 
SPUTNIKA słuchano muzyki w wykonaniu by-
tomskiej grupy Mirasch. Z ich obecności sko-
rzystało kilka młodych, utalentowanych wo-
kalnie dziewczyn, które dzięki akompaniamen-
towi zespołu, mogły zaśpiewać dla gierałto-
wickiej publiczności. Tak więc dosyć nieocze-
kiwanie doszło do spotkania: mistrz - uczeń, 
zarówno w sztuce tworzenia obrazu jak i wy-
konywania muzyki.
Więcej informacji o projekcie i warsztatach na 
stronie: www.4x3.sputnikphotos.com

J.Miszczyk

Sputnik wylądował 
w Gierałtowicach

Dokończenie 
ze s. 4

    Na Polskim Cmentarzu Wojskowym na Monte Cassino biało-czerwone kwiaty złożyli 
przedstawiciele wielu pokoleń mieszkańców gminy Gierałtowice

    W trakcie pielgrzymowania i wakacyjnej wę-
drówki po kraju, gdzie piękne widoki i wspaniała 
architektura czekają na turystów niemal za ka-
żdym zakrętem, nie zapomnieli o polskich żoł-
nierzach, którzy polegli w bitwie o Monte Ca-
ssino. 
    Odwiedziny cmentarza były częścią programu 
75-cio osobowej grupy pielgrzymkowej z Parafii 
w Gierałtowicach, która od 16 do 26 lipca prze-
mierzała Włochy.

    Trasa pielgrzymki pozwoliła zwiedzić wspa-
niałe zabytki, dzieła sztuki, świątynie w mia-
stach: Padwa, Florencja, Piza, Rzym, Monte 
Cassino, Manoppello, Rimini, Wenecja.      
Wzruszenie i zachwyt były stałymi odczuciami 
na pielgrzymkowym szlaku. Jeden z wieczorów, 
który spędzali w Rimini ubarwił wspaniały ko-
rowód lokalnych dożynek oraz pokaz sztucznych 
ogni. - Znowu tu wrócimy - deklarowała 
większość uczestników pielgrzymki.

.

100 Placów Zabaw na 100 lat NIVEA

    Z okazji 100. urodzin, NIVEA Polska rea-
lizuje projekt ufundowania i budowy 100 pla-
ców zabaw dla dzieci na terenie całej Polski. 
O tym gdzie taki plac zostanie wybudowany 
zadecydują aktywność i zaangażowanie lokal-
nych społeczności. Warunki otrzymania takiego 
prezentu są dwa.
Pierwszy to wskazanie i opis miejsca pod budo-
wę. Warunek ten spełniła już gmina wysyłając 
odpowiednie dokumenty do organizatora kon-
kursu.
Spełnienie drugiego leży w rękach nas samych, 
bowiem zrealizowane zostaną te lokalizacje, 
które otrzymają największą ilość głosów w gło-
sowaniu internautów i znajdą się w pierwszej 
setce konkursu.
    Aby zagłosować i przyczynić się do powsta-
nia placu zabaw w Gierałtowicach, należy wejść 
na stronę:    zarejestrować się, 
zalogować i oddać głos.
    Głosowanie trwa do 31 października br. 
Każda zarejestrowana osoba może oddać 1 głos 
na 24 godziny!

www.NIVEA.pl

Głosuj na plac zabaw 
w Gierałtowicach!

W miejscu zaznaczonym strzałką ma szansę powstać plac 
zabaw dla dzieci od NIVEA.

W.B. / J.M.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach na 
czas tegorocznych wakacji przygotował ciekawy 
program wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu 
całej gminy Gierałtowice. Organizatorzy postarali 
się maksymalnie urozmaicić plan wyjazdów i udać 
się do miejsc ciekawych, lecz być może mniej 
popularnych - na przykład do Ostrawy, czy Ra-
dzionkowa. Do chwili obecnej dzieci zwiedziły 
już: Krasiejów, a w nim Park Jurajski, 
Zbrosławice, tu celem była stadnina koni.
W Ustroniu połączono podziwianie górskich kraj-
obrazów ze zwiedzaniem Parku Leśnych Nie-
spodzianek. Z kolei wizyta w Muzeum Chleba 
w Radzionkowie połączona była z próbą samo-        

dzielnego wypieku chleba. Wyjazd do Rud Ra-
ciborskich pozwolił zwiedzić niedawno odrestau-
rowane opactwo pocysterskie, a także kolej wą-
skotorową. 4 sierpnia dzieci zwiedziły zabytkową 
kopalnię soli w Wieliczce.              
    Wakacyjną przygodę z wycieczkami zakończą 
wyjazdy do czeskiej Ostrawy (zwiedzanie ZOO) 
oraz do Wisły (Wisła Czarne, Zameczek Pre-
zydencki oraz schronisko na Stecówce).     
    Jak do tej pory wyjazdy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Na ten fakt miały wpływ atra-
kcyjne ceny (od 15 do 35 zł). Za niewielkie 
pieniądze dzieci mogły ciekawie spędzić czas 
wolny i zasmakować wakacyjnych wędrówek.       

.

.

Lato z GOK-iem

Pielgrzymi z Gierałtowic 
na wzgórzu Monte Cassino
Pielgrzymi z Gierałtowic 
na wzgórzu Monte Cassino

T.G.
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    Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach zostało 
przyjęte do Śląskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Program „Zarażający zdrowiem” rea-
lizowany był w latach 2009-2011.           
Koordynatorkami programu zostały: nauczyciel-
ka biologii Eryka Dymarz oraz pedagog szkolny 
Maria Spyrka-Stachowska.                 
    Na uroczystość nadania certyfikatu przybyli: 
Barbara Dobias-Mola p. o. Wojewódzkiego Ko-
ordynatora Śląskiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie oraz Sonia Gogulla konsultant z ROME 
Metis w Katowicach, przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy Gierałtowice: przewodni-
czący Rady Gminy Marek Błaszczyk, zastępca 
wójta Gminy Janusz Korus, kierownik Referatu 
Edukacji i Zdrowia Barbara Mansfeld, oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców Izabela Jaworska. 
Uroczystość urozmaiciły występy uczniów gim-
nazjum w inscenizacji pt. „Spotkanie witamin”. 
Następnie goście zostali zaproszeni na Targi 
Zdrowego Stylu Życia, podczas których ucznio-
wie poszczególnych klas pod kierunkiem wycho-
wawców przedstawili główne kierunki działań 
promujących zdrowie: Wiem, co jem - pra-
widłowe odżywianie. Ruch to zdrowie -podejmo-
wanie aktywności fizycznej na lekcjach i w czasie 
wolnym. Na wszystko musi być czas - higiena 
pracy, snu i wypoczynku w codziennym życiu. 
Pomagam innym - pomoc w nagłych sytuacjach 
zagrażających zdrowiu lub życiu. Chcę być zdro-
wym higiena i profilaktyka chorób układów we-
wnętrznych. Ja w środowisku - zagrożenia cywi-
lizacyjne i naturalne, a zdrowie człowieka.                           
    Nasza szkoła jest miejscem, w którym pro-
mowany jest zdrowy tryb życia, postawy pro-

.           

.

.

zdrowotne i proekologiczne. Bierzemy udział 
w imprezach sportowych, apelach, konkursach 
i kampaniach społecznych szerzących idee Szko-
ły Promującej Zdrowie. Koncepcja Szkoły Pro-
mującej zdrowie ma ponad 20 lat. Narodziła się 
w Europie w połowie lat 80- tych (SzPZ) jako 
projekt promocji zdrowia. Obejmuje on obecnie 
43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie 
patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro 
Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja 
Europejska. Obecnie w Polsce, we wszystkich 
województwach, jest ponad 2 000 szkół w sieci 
szkół promujących zdrowie, w tym 4 gimnazja 
z naszego powiatu.                       
    Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawo-
wym prawem każdego dziecka. Przekazując 
dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umie-
jętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy 
ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym 
samym poprawić zdrowie społeczeństwa. 
Ukierunkowanie prozdrowotnych działań eduka-
cyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest 
najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie.

.

Dziś zadbaj o zdrowie, 
byś nie musiał o nim marzyć, 

gdy będziesz w niemocy. 
                Pliniusz Starszy

Gimnazjum z Przyszowic
w Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

    Wiktoria Bartocha - uczennica klasy IIa 
Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Przyszowicach realizowała w roku szkolnym 
2010/2011 indywidualny tok i program nauki 
z biologii pod kierunkiem nauczycielki biologii 
Eryki Dymarz. Uzyskała w tym roku szkolnym 
już po raz drugi tytuł Laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii. Ponadto 
zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
„Z biologią za pan brat”, rozegranym w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach, zdobywając tu naj-
wyższą liczbę punktów zarówno w elimi-
nacjach, półfinale i ostatecznie w finale.     
Wiktoria zajęła również IV miejsce w Ogólno-
wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej 
w Zabrzu. 
    Otrzymała stypendium dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych w zakresie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych „Nauka drogą do 
sukcesu na Śląsku” w ramach Programu Unij-
nego Kapitał Ludzki realizowanego przez Po-
wiat Gliwicki oraz stypendium Wójta Gminy 
Gierałtowice.

.

Wiktoria Bartocha
z biologią za pan brat

Z lewej: Wiktoria ze swoją nauczycielką przedmiotu 
mgr Eryką Dymarz 

Foto: J. MiszczykFoto: J. Miszczyk

E. Dymarz

E. Dymarz

Źródło: FMS i CWRiE

    Forum Młodzieży Samorządowej prowadzi 
rekrutację do projektu „Operator wózków 
widłowych - zawód przyszłości dla mieszkańców 
Gmin Gierałtowice i Pilchowice”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz akty-
wnej integracji.                            
Partnerem gierałtowickiego Forum jest Centrum 
Edukacji i Warunków Rozwoju z Przyszowic. 
Zapraszamy zainteresowane - niepracujące i bez-
robotne osoby do udziału w projekcie. Formu-
larze zgłoszeniowe są do pobrania w biurze 
projektu przy ul. Szkolnej 4 w Przyszowicach 
w godzinach od 10 do 16; tel. 32 757 11 33. 
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. Część teo-
retyczna będzie odbywała się w siedzibie 
CEiWR, a część praktyczna w firmie KOMAG 
w Gliwicach. 

.

w Przyszowicach w sierpniu kończy rekrutację 
do projektu „Spawacz metodą MIG/MAG szansą 
dla niezatrudnionych mieszkańców Gmin Gie-
rałtowice i Pilchowice”. Projekt współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz akty-
wnej integracji.                              
Partnerem merytorycznym w tym projekcie jest 
Forum Młodzieży Samorządowej.             
Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału 
w projekcie, umożliwiającym zdobycie umieję-
tności, które przyczynią się do znalezienia dobrze 
płatnej pracy. Zapisy do udziału w projekcie 
trwają do 16 sierpnia. Zajęcia teoretyczne roz-
poczną się 16 sierpnia w siedzibie CEiWR 
w Przyszowicach przy ul. Szkolnej 4 (budynek 
starej szkoły), zajęcia praktyczne realizowane 
będą przez firmę KOMAG z Gliwic i odbywać się 
będą na jej terenie.                                     

.

.

.

   Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju  

    Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON 
właściwych dla miejsca zamieszkania.           
Szczegółowe informacje dotyczące programu, 
jak również formularze dostępne są na stronie 
www.pfron.org.pl w zakładce Programy i Za-
dania PFRON: Pegaz 2010 oraz w Oddziale 
Śląskim PFRON pod numerami tel.: 
32 49 32 106 lub 32 49 32 100.

.

Dokończenie ze s. 3.

    Do 18 sierpnia organizacje pozarządowe, fun-
dacje oraz jednostki samorządu terytorialnego 
działające na terenie powiatu gliwickiego mogą 
zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
    Każda z instytucji może zgłosić jednego przed-
stawiciela - kandydata. Pisemne zgłoszenie na-
leży przesłać pod adres: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie ul. Zygmunta Starego 17, 
44-100 Gliwice.                    .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu (32) 332-66-14 oraz na stronie 
internetowej powiatu w zakładce Komunikaty 
i ogłoszenia.

Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego
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informator

    W dniach 25-31.07.2011 trener Tomasz Macha wraz 
z siedemnastoma zawodnikami roczników: 1998 
i młodsi oraz 2001 i młodsi z klubu LKS „35” Gie-
rałtowice przebywali na obozie piłkarskim w ośrodku 
SPORTOWA OSADA w BURZENINIE. 
    Młodzi zawodnicy codziennie poza porannym bie-
ganiem, uczestniczyli w dwóch treningach, co miejmy 
nadzieję zaowocuje w ligowych poczynaniach dru-
żyny z Gierałtowic. Po obozie decyzją trenera do 
drużyny rocznika 1998 i młodsi, włączeni zostali dwaj 
zawodnicy rocznika 2001, którzy swoją postawą 
i zapałem udowodnili, że poradzą sobie podczas roz-
grywek ze starszymi od siebie zawodnikami. W tra-
kcie pobytu na obozie młodzi zawodnicy poza bo-
iskiem piłkarskim, mogli również korzystać z atrakcji, 
które oferował ośrodek - m.in. mieli możliwość gry 
w tenisa stołowego oraz korzystania z basenu.  
Drużyna młodych piłkarzy z Gierałtowic solidnie 
przepracowała czas spędzony w sportowej osadzie, 
swoją postawą oraz zachowaniem natomiast wzbu-
dziła podziw kierownictwo ośrodka, a co za tym idzie, 
pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Więcej 
informacji na temat trampkarzy z Gierałtowic można 
uzyskać pod internetowym adresem:              
www.trampkarzegieraltowice.futbolowo.pl

:

Trampkarze na obozie w Burzeninie

R. Macha

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki z numeru 50. “WIEŚCI” otrzymują: 
Renata Bryłka z Paniówek, Zygmunt Bryłka z Paniówek oraz Katarzyna 
Matysik z Gierałtowic. Nagrody można odebrać w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gierałtowicach w dni powszednie od godziny 9.00 do 15.00.

    „Mała miejscowość - sklep spożywczy, kościół, 
kilka rodzinnych firm. Autobus z miasta przyjeżdża 
raz dziennie. W centrum osady zamknięta świetlica. 
Ślady dawnej kultury i tradycji niszczeją, a informacja 
o ich historii umiera wraz z najstarszym pokoleniem.”
Takich miejsc w Polsce mamy bardzo wiele i nie 
trzeba szczegółowych statystyk, aby to udowodnić. 
„Młodzież, która mieszka na wsiach szuka pracy i 
swojego miejsca w globalnym świecie. Młodzi ludzie 
mają marzenia i pomysły na zmiany w swoich 
miejscowościach. Nie ma jednak miejsca, gdzie 
mogliby się spotkać, porozmawiać, więc oblegają 
przystanki autobusowe lub stoły bilardowe w po-
bliskich barach.”                     
  Jak pokazały doświadczenia Stowarzyszenia 
Inicjatyw Niezależnych „MOTYKA” są to poten-
cjalni liderzy, którzy mogą zapoczątkować wiele 
zmian, angażując przy tym grono rówieśników.
Każdy chce, aby w jego miejscowości żyło się dobrze 
i ciekawie. Czasem po prostu nie bardzo wiadomo, jak 
zabrać się do działania. W polskiej prowincji drzemie 
niezmierzona energia, dlatego Forum Młodzieży 
Samorządowej, jako Lokalna Organizacja Grantowa, 
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy dla instytucji, 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 
z wybranych gmin powiatów: gliwickiego, miko-
łowskiego i tarnogórskiego w ramach Programu 
„DZIAŁAJ LOKALNIE VII" Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego we współpracy 
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.    
    Macie oryginalny pomysł, ale brakuje Wam 
środków na jego realizację ? Chcecie zrobić coś dla 
siebie i swojego otoczenia ? Pragniecie by inni 
usłyszeli o Waszych działaniach ?            
Jeżeli w odpowiedziach na powyższe pytania padła 
choć raz odpowiedź „TAK” to program „Działaj 
Lokalnie V” został stworzony specjalnie dla Was.
Regulamin, wniosek aplikacyjny i dodatkowe in-
formacje dostępne na stronie Forum Młodzieży 
Samorządowe j :  www.fmsg iera l towice .p l
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2011 
roku o godz. 17.00.

”

.

.

Lokalny Konkurs 
Grantowy     Do 31 sierpnia można zgłaszać swój udział w Turnieju 

Skata Sportowego o tytuł Najlepszego Szkaciarza Powiatu 
Gliwickiego.
    Turniej odbędzie się w dwóch terminach: 3 września o godz. 
10.00 w Przyszowicach (w restauracji Artus, ul. Powstańców 
Śląskich 43) oraz 8 października o godz. 10.00 w Dzierżnie (DW 
Łabędź).
    W Turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu gliwickiego 
oraz sympatycy gry w skata z miast ościennych. Zapisy są przyj-
mowane do 31 sierpnia u pana Tadeusza Żogały tel. 503 926 979, 
lub u pana Winfryda Ficonia tel. 508 589 262.
    Impreza jest organizowana przez Starostwo Powiatowe w Gli-
wicach i odbywa się po patronatem starosty gliwickiego Michała 
Nieszporka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego 
Tadeusza Mamoka.

Powiatowy Turniej Skata Sportowego

    16 lipca na boisku LKS Stanica odbył się II Festiwal Żuru, czyli 
II Turniej o „Złotą Warzechę Żurowara”. Licznie zgromadzeni 
miłośnicy tej potrawy mogli skosztować żuru żyniatego, 
śląskiego i chłopskiego. 
    Konkursowe danie przygotowały lokalne koła i stowarzyszenia. 
Wyboru najlepszego żuru dokonało jury w składzie: Maria 
Owczarzak-Siejko - skarbnik Powiatu Gliwickiego, Dorota Star-
eczek z Restauracji MIWA oraz Krystian Kiełbasa - Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Ranczo". 
I miejsce i Złotą Warzechę zdobyło Stowarzyszenie Kulturalne 
„Latscha” z Łączy (gm. Rudziniec), II miejsce i Srebrną Warzechę 
uzyskało Koło Mniejszości Niemieckiej ze Stanicy, III miejsce 
i Brązowa Warzecha przypadły Kołu Gospodyń Wiejskich z Gie-
rałtowic. Tuż za podium uplasowało się Koła Chłopa ze Stanicy. 
Laureaci odebrali także gratulacje od wójt gminy Pilchowice, 
Joanny Kołoczek-Wybierek.
Imprezie towarzyszył szereg innych atrakcji:  zabawy i gry dla dzie-
ci oraz loteria z nagrodami. 
    Festiwal zorganizowało Stowarzyszenie „Stanica Przyjazne So-
łectwo”. Impreza była dofinansowana ze środków Powiatu Gli-
wickiego.

Festiwal Żuru w Stanicy
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    Zawody zorganizowane przez Forum Mło-
dzieży Samorządowej rozegrano 6 sierpnia na 
obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej 
im. Witolda Budryka w Chudowie. 
    Do walki o Puchar przystąpiło 7 zespołów. 
Grano systemem - każdy z każdym. Zgodnie z re-
gulaminem turnieju drużyny wystąpiły w skła-
dach mieszanych. W każdej z nich grali zarówno 
mężczyźni jak i kobiety. Udział Pań jak zwykle 
dodał blasku całej imprezie i wpłynął na niepo-
wtarzalny klimat zawodów. 
    Drużyną, która najlepiej odzwierciedliła for-
mułę piłkarskiego miksta, była LKS Naprzód 
Żernica. W jej składzie wystąpiło aż 5 zawo-
dniczek. Sympatyczne dziewczyny z Żernicy, 
wspomagane przez kolegów, wygrały 2 mecze, 
a w starciu z Murzyńską Grą (późniejszym zwy-
cięzcą turnieju) przegrały zaledwie jedną bramką 
1:2. 
W składach pozostałych drużyn przeważali mę-
żczyźni. Nie oznacza to jednak, że grające w nich 
panie stanowiły jedynie piękne tło. Wiele bramek 
w turnieju padło z celnych strzałów kobiet. Naj-
skuteczniejszą z nich była Klaudia Kandziora 
z Murzyńskiej Gry (5 goli!), która została królo-
wą strzelców wśród kobiet. Najskuteczniejszym 
strzelcem turnieju został Miłosz Szatka z Inter-
marche Knurów - zdobywca 7 bramek, natomiast 
najlepiej swojej bramki bronił Elizeusz Szolc 
(Intermarche Knurów), który uznany został za 
najlepszego bramkarza zawodów.
    Sukcesów indywidualnych i zespołowych gra-
tulowali uczestnikom: Joachim Bargiel - wójt 
gminy Gierałtowice oraz Mateusz Papkala 
(FMS) - główny organizator turnieju. Zwycięska 
drużyna (Murzyńska Gra z Zabrza) otrzymała 
okazały Puchar i nagrodę główną w postaci 50 
litrów piwa. Druga drużyna turnieju, Intermarche 
Knurów, musiała zadowolić się mniej okazałym 
pucharem i 25 litrami złocistego napoju. Najlepsi 
strzelcy i bramkarz otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki i dyplomy. 

    Nagrody ufundowali: Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności w ramach programu „Działaj 
Lokalnie”, Wójt Gminy Gierałtowice, GOK Gie-
rałtowice, Browar Książęcy w Tychach, 
TELEKOMFORT Domin Sp. J. z Paniówek.
    Podsumowując XVII edycję Pucharu Lata na-
leży podkreślić wysoki poziom sportowy tur-

nieju. Publiczność mogła obejrzeć wiele inte-
resujących akcji rozgrywanych z pełnym za-
angażowaniem zawodników. Na boisku starano 
się przestrzegać zasady fair play. 

    Murzyńska Gra z Zabrza okazała się najlepszą drużyną XVII Turnieju Piłki Nożnej 
Pięcioosobowej o Puchar Lata drużyn mieszanych. O sukcesie zabrzan zadecydował do-
piero ostatni mecz, w którym pokonali drużynę Intermarche Knurów 2:1.

M Drużyna Pkt. Bramki

Murzyńska Gra Zabrze           16   17:5

Intermarche Knurów               12   18:10

Vibovit Knurów                       12   14:7

Pamar Knurów                          7   13:8

Sanit Knurów                            7     7:17

LKS Naprzód Żernica               6     7:13

Soft Processing Ornontowice   0     2:18

.

1

2

3

4

5

6

7

Stoją od lewej: Jacek Szypulski, Damian Honorowicz, Klaudia Kandziora, Dawid Ciorga, Joachim Bargiel - wójt 
gminy, Mateusz Papkala -prezes FMS. W przysiadzie od lewej: Mariusz Bukowski, Tomasz Szymczyk.

Murzyńska Gra

LKS Naprzód Żernica

Tekst i foto: J. Miszczyk


