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Relacja z dożynek na str. 4
Od prawej - wójt Joachim Bargiel, starosta dożynek Eugeniusz Nocoń, przewodniczący RG Józef
Buchczyk, starościna Marta Organiściok i sołtys Chudowa Józef Posiłek.

    Państwowa Komisja Wyborcza 
ogłosiła wyniki referendum ogólno-
krajowego przeprowadzonego z ini-
cjatywy prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego, w którym Polacy od-
powiedzieli na trzy zawarte w nim 
pytania.

     W skali kraju 78,75% głosujących 
opowiedziało się za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wybor-
czych w wyborach do Sejmu RP, 
17,37% było za utrzymaniem dotych-
czasowego sposobu finansowania 
partii politycznych a 94,51% poparło 
wprowadzenie zasady ogólnej roz-
strzygania wątpliwości co do wy-
kładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika. 
  W referendum wzięło udział 
2 383 041 osób - 7,8% uprawnionych 
do głosowania. Aby wynik refe-
rendum był wiążący wymagana jest 
frekwencja 50%.

    W gminie Gierałtowice głosowało 
8,43% spośród osób uprawnionych. 
773 osoby oddały glosy ważne.

   Odpowiedź  „TAK” udzielona przez 
mieszkańców naszej gminy na po-
szczególne pytania - wynik podajemy 
w procentach.

Jednomandatowe
okręgi wyborcze 

Finansowanie partii
z budżetu państwa
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podatkowego na
korzyść podatnika
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Wyniki w gminie Gieraltowice

Źródło: PKW, opr. JM
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Miesięcznik mieszkańców
ukazuje się od roku 2002

27.09. 2015 r.
II Memoriał Bokserski T. Łady.
Początek - godz. 12.00, miejsce: hala 
przy stadionie w Gierałtowicach.
Organizator: KS GARDA 
Gierałtowice.

26.09. 2015 r.
Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie 
Gierałtowice i okolicach.
Start - godz. 10.00, sprzed Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach.
Organizatorzy: GOK w Gierałtowi-
cach i „Stokrotka”.

Źródło: materiały Biura RG, opr. JM

Z działalności wójta gminy
    Wójt Joachim Bargiel przedstawił 
Radzie informacje dotyczące swojej 
działalności od 26 lipca do 25 sierpnia 
br. Wójt poinformował m.in., iż 
Urząd Gminy zamierza pozyskać no-
wą firmę do prac nad planem zago-
spodarowania przestrzennego i stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gmi-
ny, gdyż prowadząca dotychczas to 
zadanie firma z Krakowa nie wywią-
zuje się z obowiązków. W sprawie tej 
wójt spotkał się 20 sierpnia z przed-
stawicielami Biura Rozwoju Regionu 
w Katowicach. 
   Kolejna informacja dotyczyła ko-
munikacji autobusowej w gminie. 
Wójt poinformował, że 12 sierpnia 
w Urzędzie Gminy złożone zostało 
opracowanie dotyczące modernizacji 
systemu komunikacyjnego w gminie, 
z którego wynika, że dotychczasowy 
koszt funkcjonowania komunikacji 
na terenie gminy wynosi około 3 mln 
zł rocznie. Z opłat za bilety pochodzi 
około 0,8 mln zł. Różnica, 2,2 mln zł 
(około 200 zł w przeliczeniu na je-
dnego mieszkańca), pokrywana jest 
z budżetu gminy. Autobusy przeje-
żdżające w ciągu roku przez gminę, 
pokonują około pół miliona kilome-
trów - 1 km jazdy autobusu kosztuje 
więc ok. 6 zł. Opracowanie to zo-
stanie przekazane do Komisji Samo-
rządu Rady Gminy. 

Sesja odbyła się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy.  
Przebiegiem jej obrad kiero-

wał Józef Buchczyk - przewodni-
czący RG Gierałtowice.

   Plonem sesji było m.in. rozpatrze-
nie i podjęcie czterech uchwał. Dwie 
z nich wniosły korekty do uchwały 
budżetowej oraz do uchwały doty-
czącej Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Gierałtowice. Podej-
mując kolejną uchwałę, radni wyra-
zili zgodę na wniesienie przez gminę 
Gierałtowice udziałów w formie 
wkładu pieniężnego do Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Przyszowicach. Wymie-
nione uchwały Rada przyjęła jedno-
myślnie - 15 głosów „za”. 

   Ostatnia z przyjętych uchwał 
(14 głosów „za”, 1 radny wstrzymał 
się od głosu) dotyczyła wystosowania 
apelu do posłów i senatorów RP. 
Apel ów jest wyrazem sprzeciwu 
wobec projektowanych zmian w za-
pisach ustawy „Prawo wodne”. 
Zmiany te będą niekorzystne dla gmin 
- twierdzi Związek Gmin Wiejskich 
(ZGW), inicjator apelu. Stanowisko 
ZGW poparł prezes Śląskiej Izby 
Rolniczej Roman Włodarz.

Obrady komisji stałych  

   Uczestnicy sesji zapoznali się 
z działalnością komisji stałych RG 
w okresie międzysesyjnym - relacje 
z działalności złożyli przewodniczący 
poszczególnych komisji: Zygmunt 
Strzoda - Komisja Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Zagospodarowania 

Przestrzennego, 
misja Budżetu i Planowania oraz 
Artur Tomiczek - Komisja Gór-
nictwa. Tematem wiodącym posie-
dzeń komisji było opiniowanie proje-
któw uchwał RG. W przypadku Ko-
misji Górnictwa - opiniowanie do-
datku nr 22 do planu ruchu KWK 
Budryk na lata 2014-2016. Dodatek 
ten komisja zaopiniowała pozy-
tywnie.

Sprawy sołectw
   Sołtysi apelowali m.in. o bieżącą 
konserwację rowów melioracyjny 
i potoków - chodzi o koszenie trawy, 
która zmniejsza ich drożność. Jak za-
uważył sołtys Paniówek, Bogusław 
Mryka, potok Paniówka na odcinku 
wzdłuż ul. Wodnej, w kierunku zbior-
nika, jest tak zarośnięty trawą i krze-
wami, że grozi to zalaniem Paniówek.
    Sołtys Przyszowic, Andrzej Ga-
wlik, pytał kiedy zostaną usunięte 
usterki na ul. Powstańców Śląskich 
w Przyszowicach, które powstały po 
budowie kanalizacji oraz kiedy zo-
staną odtworzone wjazdy do prywa-
tnych posesji, także zniszczone przy 
pracach związanych z budową kanali-
zacji. Z kolei sołtys Gierałtowic, Ger-
da Czapelka, podziękowała za re-
mont drogi Brzezina i wnioskowała 
o wyremontowanie pozostałego od-
cinka. Sołtys Chudowa, Józef Posi-
łek, poinformował m.in. o wizji lo-
kalnej przeprowadzonej na ul. Nowej, 
po której ustalono termin i sposób 
naprawy studzienek wystających nad 
powierzchnię jezdni.

Paweł Szary - Ko-

Uwaga: Koncert inauguruje zbiórkę na rzecz 
projektu LiveInStudio. Na koncercie można 
wesprzeć finansowo zespół.

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierał-
towicach zaprasza na wyjazd do Gli-
wickiego Teatru Muzycznego na wi-
dowisko muzyczne „Aleja musicali”. 
Spektakl odbędzie się 16 paździer-
nika, w piątek.
 

Koszt wyjazdu - 58 zł. 

Zapisy do 9.10.2015 r. osobiście 
w GOK lub pod nr tel. 32 301 15 11.

 Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy!

„Aleja musicali” - nowa propozycja 
Gliwickiego Teatru Muzycznego - to
ponad dwugodzinne widowisko mu-
zyczne, w którym zabrzmią utwory 
z takich sztuk jak: „West Side Story”, 
„Nędznicy”, „Evita”, „Hair”, „Chi-
cago”, „Dźwięki muzyki”, „Hello, 
Dolly!”, „Upiór w operze” i innych. 
Całość pomyślana jest jako barwne, 
rozśpiewane i roztańczone wido-
wisko.

   W niedzielę, 11 października, 
o godz. 17.00 w kościele parafialnym 
w Gierałtowicach odbędzie się XIII 
Koncert Muzyki Organowej. Wpisuje 
się on w obchody Dnia Papieskiego. 

    Zagrają organiści z Knurowa, Przy-
szowic, Paniówek i Gierałtowic. To-
warzyszyć im będą instrumentaliści 
(flet, trąbka) i wokaliści.

   Wszystkich miłośników muzyki 
serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Koło Związku Górno-
śląskiego, Gminny Ośrodek Kultury 
i Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach.

/GOK/

    Podczas prac ziemnych na jednej 
z prywatnych działek przy ul. Po-
wstańców Śląskich w Przyszowicach 
natrafiono na niewybuchy z okresu 
II wojny światowej. Były to pociski 
artyleryjskie, m.in. do moździerzy. 

   W piątek (18 września), w godzi-
nach porannych, na miejsce niebez-
piecznego znaleziska przyjechali poli-
cjanci z Samodzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Policji w Kato-
wicach oraz wojskowi saperzy z pa-
trolu rozminowania - w tym czasie po-
licja zamknęła ruch na ul. Powstań-
ców Śląskich w okolicy działki. Do 
godzin południowych wydobyto i za-
bezpieczono 25 pocisków - informuje 
policja. 

   Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
w tym miejscu w czasie wojny miała 
znajdować się ziemianka, w której 
niemieckie wojsko składowało amu-
nicję. /JM/ 

Miejsce w którym znaleziono pociski - foto: J. Miszczyk

    Policjanci z Knurowa zatrzymali 
26-latka oraz 17-latka, którzy w rejon 
zabudowań mieszkalnych w Chudowie 
przynieśli niewybuch, czym narazili 
mieszkańców na duże niebezpieczeń-
stwo. 

    Knurowscy funkcjonariusze otrzy-
mali informację na temat dwóch 

mężczyzn posiadających niebezpie-
czny przedmiot. Wiadomość potwier-
dziła się. 26-latek oraz jego 17-letni 
kolega mieli przy sobie amunicję po-
chodzącą z okresu II wojny. Policjanci 
sprawdzają teraz, jak znalazła się ona 
w posiadaniu młodych ludzi.

/Źródło; KMP w Gliwicach/

/KZG/
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Paniówki doczekały się pię-
knego przedszkola. Uroczyste 
otwarcie nowego obiektu od-

było się w południe 1 września i połą-
czone zostało z gminną inauguracją 
nowego roku szkolnego.

    Radości z nowego nabytku nie kryła 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego (ZSP) w Paniówkach, 
Małgorzata Wiśniewska. - Stary bu-
dynek przedszkola był dla nas już zbyt 
ciasny, bo dzieci stale nam przybywa. 
Nowy segment rozwiązał ten problem 
a przy tym jest bardzo funkcjonalny 
i przyjazny dla przedszkolaków - po-
wiedziała pani dyrektor.  

   Nie obyło się bez tradycyjnego prze-
cinania wstęgi - z nożycami w rękach 
dokonali go m.in.: posłanka Krysty-
na Szumilas, wójt gminy Joachim 
Bargiel, wicewójt Janusz Korus, 
przewodniczący RG Józef Buchczyk, 
skarbnik gminy Michał Kafanke, 
kierowniczki referatów Inwestycji 
i Edukacji - Janina Pohl i Barbara 
Mansfeld oraz proboszcz Paniówek, 
ks. Józef Świerczek, który też przed-
szkole poświęcił. Ostatnie cięcie 
nożycami należało do dyrektor 
Wiśniewskiej. Moment ten nagro-
dzono gromkimi brawami.

    Nową inwestycję, a przy okazji całą 
gminną oświatę, skomplementowała 
Krystyna Szumilas - Potwierdziło się 
to, że dzieci w gminie mają wspaniałe 
miejsca, gdzie mogą się bawić, uczyć 
i poznawać świat - powiedziała 
posłanka. Nawiązując do rozpoczęcia 

roku szkolnego, życzyła nauczycie-
lom satysfakcji z pracy, rodzicom aby 
dzieci czuły się bezpiecznie i przyno-
siły same szóstki, uczniom - wspa-
niałej przygody edukacyjnej. 

    Uroczystość w Paniówkach miała 
przepiękną oprawę artystyczną - zape-
wniły ją: Katarzyna Kotyczka - pia-
nino, Bajtle z Paniówek - znany dzie-
cięcy zespół ludowy występujący pod 
opieką Joanny Bartoszek - dyrektor 
ds. Przedszkola i Renaty Dziuroń, 
dziecięcy zespół taneczny Nutki 
(również z Paniówek) pod opieką 
Euniki Urantówki oraz dorośli już 
absolwenci miejscowego przedszkola 
- rockowy zespół Glass Ballerina. 
Występy wszystkich zespołów nagro-
dzono bardzo gorącymi brawami.

Na pierwszym planie dyrektor M. Wiśniewska. 

    Celem przyjazdu amerykanów do 
Polski było nawiązanie współpracy 
z samorządami oraz kontaktów 
gospodarczych i kulturalnych. W Gie-
rałtowicach goście przyjęci zostali 
przez wójta gminy Joachima Bar-
giela i przewodniczącego Rady 
Gminy Józefa Buchczyka.

    W budynku Urzędu Gminy podpi-
sano „List intencyjny” dotyczący 
współpracy pomiędzy gminą Gierał-
towice a miastem Franklin Park, 
położonym obok Chicago. W kręgu 
zainteresowań naszej gminy i amery-
kańskiego miasta jest współpraca 
dotycząca m.in.: zarządzania energią, 
budowy nowoczesnych źródeł energii 
OZE, promocji gospodarki i biznesu,  
edukacji i kultury oraz wymian po-
między instytucjami publicznymi i or-

ganizacjami pozarządowymi. Podpisy 
pod listem złożyli: wójt gminy Gie-
rałtowice i burmistrz Franklin Park.

    Amerykanie przebywali w Polsce od 
28 sierpnia do 6 września. Przyjechali 
z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Więź Kultur. W podróży po 
Polsce towarzyszyła im prezes Funda-

cji Małgorzata Wojtaszek. Poza naszą 
gminą odwiedzili m.in. Gliwice oraz 
wschodnią część naszego kraju, 
z której pochodzi znaczna część ame-
rykańskiej Polonii, a jej największe 
skupisko (ok. 2 mln osób) znajduje się 
właśnie w stanie Illinois i należącym 
do niego Chicago. /JM/

Od lewej: Chris Taliaferro, Józef Buchczyk, Joachim Bargiel, Barrett F. Pedersen i Ariel Reboyras.

    Amélie Bonnet - asystentka Nauk 
Politycznych w Instytucie Sciences Po 
Paris w Paryżu, zainteresowała się do-
konaniami gminy Gierałtowice we 
wdrażaniu odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE). Zainteresowanie to wynika 
z faktu, że prowadzi ona badania na 
temat polityki i innowacji dotyczących 
OZE w Polsce na poziomie regional-
nym i lokalnym. 

    10 września, Amélie Bonnet miała 
okazję rozmawiać z wójtem Joachi-
mem Bargielem na tematy związane 
z gminną energetyką a później zwie-
dzić pływalnię Wodnik w Paniówkach, 
w której działają: agregat kogene-
racyjny oraz instalacja fotowoltaiczna 
- produkujące ekologiczną energię. 

www.oberzaczarnykon.pl

Organizacja przyjęć, bankietów, imprez. 

Harmonogram imprez
dostępny na Fb oraz www oberży

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł + VAT

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

Wójt Gminy Gierałtowice zwraca 
się do mieszkańców z prośbą o par-
kowanie samochodów na pobo-
czach dróg w sposób umożliwia-
jący przejazd maszyn rolniczych. 

/JM/
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Gminne święto plonów zaina-
ugurowała polowa msza św. 
dziękczynna, odprawiona na 

scenie przy zamkowym spichlerzu. 
Nabożeństwu przewodził proboszcz 
Chudowa, ks. Joachim Kloza. Kon-
celebrowali proboszczowie z naszych 
miejscowości, księża: Marek Sówka 
z Gierałtowic, Józef Świerczek z Pa-
niówek oraz wikary z Przyszowic, 
ks. Piotr Makosz. 

    W trakcie dożynkowego kazania 
ks. Kloza zwrócił uwagę, że współ-
czesny człowiek cierpi na brak czasu, 
który przeznacza na nieustanną pracę 
i pogoń za dobrami materialnymi. 
Zachęcał wiernych do postawienia 
sobie pytania - Ile w tym życiu zapra-
cowałem na wieczność? Bo - jak zau-
ważył duchowny - wydaje się że pra-
cujemy głównie na doczesność. Pod-
kreślił także, że to praca ma służyć 
człowiekowi a nie odwrotnie.

    Oficjalne rozpoczęcie dożynek na-
stąpiło około godz. 15.00. - sygnałem 
były tradycyjne pieśni dożynkowe: 
„Panie Gospodarzu” oraz „Plon nie-
siemy, plon”, wykonane przez połą-
czone chóry Bel Canto z Chudowa 
i Słowik z Przyszowic pod dyrekcją 
Barbary Jałowieckiej-Cempury. 
Po nich gospodarz gminy, wójt 
Joachim Bargiel, powitał licznych 
gości, wśród których znaleźli się: sta-
rosta gliwicki Waldemar Dombek, 
wicestarosta Ewa Jurczyga, poseł na 
Sejm RP Piotr Pyzik, prezes ŚIR 
Roman Włodarz, radni gminy i po-
wiatu a także przedstawiciele wielu 
instytucji i organizacji różnych szcze-
bli. Wójt szczególnie ciepło powitał 
rolników i podziękował im za trud 
włożony w tegoroczne żniwa. Z kolei 
reprezentujący rolników starostowie 
dożynek, Marta Organiściok i Eu-
geniusz Nocoń z Chudowa, przeka-
zali na ręce wójta Bargiela dorodny 
bochen chleba wypieczony z tego-
rocznego ziarna. Chleb jest najwa- 

żniejszym symbolem dożynkowej tra-
dycji, ma on zapewnić całej społe-
czności pomyślność i dostatek. Go-
spodarz gminy podziękował za doro-
dny bochen i przekazał go na ręce 
przewodniczącego Rady Gminy, 
Józefa Buchczyka, by ten dzielił go 
sprawiedliwie, tak aby nikomu nie 
zabrakło.

Msza dożynkowa

Ceremonia otwarcia

Dokończenie ze strony 1

Odznaczenia i nagrody
    Wyróżniający się rolnicy: Marta 
Organiściok, Renata Połap i Grze-
gorz Kostka z Chudowa otrzymali 
odznaczenia „Zasłużony dla Rol-
nictwa” - nadane przez ministra tego 
resortu na wniosek prezesa Śląskiej 
Izby Rolniczej (ŚIR). Odznaczenia 
wręczył starosta gliwicki Waldemar 
Dombek. Wyróżnionym rolnikom 
gratulował także prezes ŚIR Roman 
Włodarz.

      Z kolei dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Gierałtowicach, Piotr 
Rychlewski, nagrodził panie ze 
wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich 
naszej gminy za wykonanie pięknych 
koron dożynkowych. Na ręce przed-
stawicieli gospodyń przekazał rów-
nież pamiątkowe dyplomy uznania.  

Ołtarz polowy - zgodnie z tradycją dożynkową ozdobiono płodami ziemi. Na pierwszym planie cztery korony dożynkowe wykonane przez gospodynie
(od lewej) z Chudowa, Przyszowic, Gierałtowic i Paniówek. 

Wicestarosta gliwicki, Ewa Jurczyga, przekazała na ręce włodarzy gminy okolicznościowy dyplom 
z okazji 25-lecia restytuowania samorządu terytorialnego. 

Mała korona dożynkowa przekazana przez sołtysa Chudowa, Józefa Posiłka, na ręce sołtys Gierałtowic, 
Gerdy Czapelki, ma przypominać, że to Gierałtowice w przyszłym roku będą gospodarzem dożynek 
gminnych. Zwyczaj ten ma zapewnić ciągłość tradycji organizowania święta plonów. 

W środku: Marta Organiściok, Renata Połap i Grzegorz Kostka - rolnicy wyróżnieni odznaczeniem 
„Zasłużony dla rolnictwa”. Od prawej: starosta gliwicki Waldemar Dombek i prezes ŚIR Roman 
Włodarz. Od lewej: przewodniczący RG Józef Buchczyk i wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. 

Przedstawiciele Kół Gospodyń z dyplomami uznania za wykonanie koron dożynkowych
wręczonymi przez dyrektora GOK Piotra Rychlewskiego (pierwszy z prawej).
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Zabawa z gwiazdami 
estrady

    Nieprzychylna pogoda (deszcz, zi-
mny wiatr) nie wystraszyła mieszkań-
ców gminy, którzy na przekór aurze 
bawili się wesoło. Największą publi-
czność zgromadził występ Andrzeja 
Grabowskiego. Jak można było zau-
ważyć część osób przyszła specjalnie 
dla niego. Pan Andrzej najwyraźniej 
przypadł do gustu naszej publi-
czności, która salwami śmiechu kwi-
towała dowcipy opowiadane przez 
aktora.  

    Po Andrzeju Grabowskim na do-
żynkowej scenie zagrały Chrząszcze. 
Wykonywane przez nich znane 
przeboje lat sześćdziesiątych, m.in. 
Beatlesów i Czerwonych Gitar, przy-
ciągnęły na parkiet pod deszczowym 
niebem co odważniejsze pary. Tań-
czono zazwyczaj w ciepłym okryciu. 
Jednak znakomita większość widzów 
wysłuchała świetnego koncertu pod 
osłoną namiotu biesiadnego. Podo-
bnie bawiono się w trakcie występów 
Ingi Papkali z zespołem Twist-
Team. Dodać należy, że pani Inga 
w trakcie dożynek wystąpiła również 
w jakże trudnej roli konferansjera 
z której wywiązała się bardzo dobrze. 

    Zabawę dożynkową uświetnił wie-
czorny pokaz sztucznych ogni.  

/JM/

Wespół w zespół
    Głównymi organizatorami dożynek 
byli gmina i GOK w Gierałtowicach 
ale w przygotowanie imprezy zaanga-
żowało się jeszcze wiele osób.
    Chciałbym jeszcze raz podzięko-
wać nie tylko rolnikom ale również 
tym wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji tegorocznych dożynek, 
którzy przyczynili się do udekorowa-
nia ołtarza polowego, czy przygoto-
wania koron dożynkowych, Radzie 
Sołeckiej, księżom z naszej gminy, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołom 
Gospodyń, pocztom sztandarowym,
chórom, orkiestrze oraz absolutnie 
wszystkim innym, którzy nam po-
mogli i swoją pracą przyczynili się do 
uświetnienia dożynek.

Z całego serca - dziękuję.

Przedsiębiorstwo WOLIMEX, Opel 
Kanclerz, Orzesko-Knurowski Bank 
Spółdzielczy. Specjalne podzięko-
wania dla Oberży „Czarny Koń” za 
pomoc i wkład organizacyjny.

Piotr Rychlewski - dyrektor GOK

Sponsorzy dożynek

Orkiestra Dęta przy OSP w Przyszowicach pod dyrekcją Mirosława Hajduka umiliła czas oczekiwania
na rozpoczęcie oficjalnej części dożynek. Występ orkiestry nagrodzono gromkimi brawami. 

/GOK/

Andrzej Grabowski

Inga Papkala z zespołem Twist-Team.

Gospodynie z Chudowa.

Przy stole vipów . Chóry Bel Canto z Chudowa i Słowik z Przyszowic zapewniły oprawę muzyczną mszy św. oraz cere-
monii otwarcia dożynek. Dyrygowała Barbara Jałowiecka-Cempura, akompaniował Henryk Mandrysz. 

Obecność pocztów sztandarowych podkreśliła
wyjątkowo uroczysty charakter obchodów święta.

Chrząszcze  

Fajerwerki miały zakończyć dożynkową imprezę
jednak publiczność bawiła się nieco dłużej. 
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     Finał projektu miał charakter spot-
kania kulturalnego, w trakcie którego 
zaproszeni goście, instruktorzy jak 
i sami uczestnicy warsztatów mieli 
okazję obejrzeć prace, które powstały 
w trakcie zajęć. Były projekcje zaba-
wnych filmów reklamowych, zrealizo-
wanych przez młodzież pod okiem 
Michała Baranowskiego i Marka 
Mikielewicza a także spotu rekla-
mowego GOK - nakręconego w cza-
sie zajęć na warsztatach. Podziwiać 
można było nie tylko kadry filmowe 
ale i fotograficzne, bowiem w ramach 
zakończenia projektu odbył się 
również wernisaż wystawy zdjęć 

wykonanych przez uczestników war-
sztatów - wiedzę o fotografii przeka-
zywał na zajęciach Piotr Suchan.

    W spotkaniu znalazło się także miej-
sce na część bardziej oficjalną, 
w której Piotr Rychlewski - dyrektor 
GOK i Justyna Witkowska - koor-
dynator projektu, gratulowali mło-
dzieży efektów ich pracy. Wręczyli im 
także dyplomy i upominki.

    
mach Programu „Równać Szanse 
2014”, realizowanego przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wol-
ności.  

Projekt dofinansowany był w ra-

Świetlica GIERAŁTOWICE:

tel.: 32 301 15 12
PON - WT/ godz. 14.00 - 17.00
ŚR - PT/ godz. 14.00 - 19.00

- Indywidualne zajęcia 
komputerowe dla osób 50+.
Zajęcia obejmują naukę obsługi kom-
putera, podstawowych programów 
i poruszanie się po Internecie. 

- Warsztaty rękodzieła dla dzieci 
w wieku 5 - 10 lat.
Na zajęciach najmłodsi będą tworzyć 
prace, ucząc się różnych technik ręko-
dzieła, np.: filcowania, decoupage'u, 
quillingu. 
Zajęcia odbywać się będą we wtorki, 
w godzinach od 17.00-18.00 

- Na świetlicy w Gierałtowicach 
rusza Klub Malucha „Bajtel”.
Zajęcia dla maluchów w wieku od 
3-4 lat będą odbywały się w czwartki 
w godzinach od 10.30-12.30
Nowe zajęcia w GOK!
Zapraszamy młodzież na warsztaty 
dziennikarskie. 
Piszesz, chcesz zacząć, a może 
marzysz o zawodzie dziennikarza?  
Te zajęcia są właśnie dla Ciebie.

Informacje na świetlicy Gierałtowice 
lub po numerem tel.: 32 301 15 12

Świetlica PANIÓWKI:

tel.: 32 726 42 49

PON - ŚR/ godz. 11.00 - 18.00
CZW - PT/ godz. 9.00 - 18.00

- Zajęcia plastyczne dla chętnych 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
(dzień tygodnia będzie wybrany po 
uwzględnieniu planu lekcji)

- Zajęcia z Klubu Malucha organizo-
wane będą w dwóch grupach: 
- czwartek: 10:00 - 12:00 
- piątek: 10:00 - 12:00
- Rękodzieło artystyczne 
Poniedziałek: 16:00 - 18.00
Informacje na świetlicy lub pod 
numerem telefonu: 32 726 42 49

Świetlica CHUDÓW:

tel. 604 917 720
PON - CZW/ 13.00 - 20.00
PT/ 10.00 - 18.00

- Klub Pastel dla dzieci - w każdy 
wtorek, w godz. 16.30 - 18.00

- Warsztaty Rękodzieła dla mło-
dzieży i dorosłych  
środy, w godz. 17.00 - 20.00
- Kącik Malucha  
piątki, godz. 10.00 - 13.00

Informacje na świetlicy lub pod 
numerem telefonu: 604 917 720.

Świetlica PRZYSZOWICE:

tel. 32 726 42 47
PON - PT/ godz. 13.00 - 18.00
- Warsztaty Rękodzieła 
dla młodzieży i dorosłych, 
środy - godz. 17.00 - 20.00

- Kółko Plastyczne dla dzieci, 
wtorki od godz. 14.00

Informacje na świetlicy lub pod 
numerem telefonu: 32 726 42 47.
Więcej informacji na stronie GOK: 

w zakładce: „Nasze placówki”.
www.gok.gieraltowice.pl 

    19 września w kościele pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Brzozowicach 
- Kamieniu, koło Piekar Śl., odbył się 
XII Koncert Pieśni Maryjnej - 
„Magnificat 2015”, w którym wziął 
udział Chór Skowronek z Gierałtowic. 
Patronat honorowy nad Festiwalem 
objęli: abp Wiktor Skworc - Metro-
polita Katowicki oraz Sława Umińska-
Duraj - prezydent Piekar Śląskich.

    W Festiwalu wzięło udział 14 chó-
rów. Występy były oceniane. Jury pod 
przewodnictwem ks. prof. Antoniego 
Reginka, przyznało główną nagrodę - 
Grand Prix Festiwalu - Chórowi Ka-
meralnemu Animato z Pawłowic. 

    Skowronek wrócił z Festiwalu bez 
medali ale za to bogatszy w doświad-
czenia - Chórzyści powinni mieć mo-
żliwość sprawdzenia samych siebie.

/JM/

    Jeżeli kochasz muzykę, uwielbiasz 
śpiewać i chcesz się rozwijać - te zaję-
cia są właśnie dla Ciebie!  

    Uczestnicy zespołu będą pracować 
na zdolnościami wokalnymi, rucho-
wymi i aktorskimi. Przygotowany re-

pertuar zaprezentujemy w czasie kon-
certów, na różnych uroczystościach 
i festiwalach czy konkursach. 

    W programie m.in. praca z mikrofo-
nem, nauka śpiewu wielogłosowego, 
a także indywidualnego, praca nad 
kompozycją i aranżacją utworu.

Zapraszamy! Przyjdź, spróbuj, śpie-
waj z nami!

Zajęcia płatne: 20 zł miesięcznie

Zapisy w GOK i pod nr tel. 32 301 
15 11 lub 32 301 15 12.

/GOK/

Występy w poważnych imprezach mają 
stanowić dowód tego, że ciężka praca 
na próbach nie poszła na marne, że są 
tego wymierne korzyści chociażby 
w postaci uczestnictwa w poważnych 
konkursach, właśnie takich jak ten - 
powiedziała Beata Stawowy - dyry-
gent Skowronka. 

Źródło: Tadeusz Puchałka, opr. JM Źródło: Serwis Inf. Powiatu Gliwickiego

    Szkoła Podstawowa w Rudnie za-
prasza uczniów kl. IV-VI szkół pod-
stawowych do udziału w ogólnopol-
skim konkursie literacko-artysty-
cznym pn. „Magiczny świat zaba-
wek: Światowy Dzień Misia Plu-
szowego”.

    W konkursie może wziąć udział nie-
ograniczona liczba uczniów z każdej 
szkoły. Uczestnicy mają za zadanie 
przygotować „Misiową pocztówkę” , 
czyli pocztówkę, na której znajdzie się 
miś lub misie oraz zredagować wiersz 
dla misia z okazji jego święta.

    Prace konkursowe należy składać 
do 30 października w sekretariacie 
szkoły (decyduje data stempla poczto-
wego). Można je również przesyłać 
pocztą tradycyjną na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Rudnie, 
ul. Szkolna 9, 44-160 Rudziniec 
z dopiskiem: „Magiczny świat 
zabawek”.

    Warunkiem przystąpienia do kon-
kursu jest wypełnienie karty uczestni-
ka oraz oświadczenia, które dostępne 
są na stronie: 
http://sprudno.edu.pl/aktualnosci/406
-magiczny-swiat-zabawek-2015

    Konkurs odbywa się pod patrona-
tem honorowym: rzecznika praw 
dziecka Marka Michalaka, śląskiego 
kuratora oświaty Stanisława Fabera, 
starosty gliwickiego Waldemara Do-
mbka, wójta gminy Rudziniec Krzy-
sztofa Obrzuta, GOK Rudziniec, Sto-
warzyszenia na Rzecz Odnowy i Roz-
woju Lokalnego, Sołectwa Rudno. 
Współorganizatorem konkursu jest 
Samorząd Szkolny SP w Rudnie.

Foto: T. Puchałka

Foto: Piotr Suchan
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    Goście z Ukrainy przyjechali do Polski 
po naukę - to było widać w trakcie spot-
kania w Urzędzie Gminy w Gierałto-
wicach. Ukraińcy dosłownie zasypywali 
wójta gminy i urzędników pytaniami. 
Interesowały ich wszystkie sprawy zwią-
zane z funkcjonowaniem samorządu, 
oświaty, służby zdrowia. Pytali m.in. 
o budżet, środki unijne, inwestycje, strefy 
ekonomiczne. Mieli okazję zwiedzić 
kilka obiektów gminy, m.in. ZSP w Gie-
rałtowicach jak i poznać gminę poprzez 
projekcję multimedialną, którą przedsta-
wił wójt Joachim Bargiel. Spotkali się 
również z członkami Towarzystwa 
Miłośników Przyszowic oraz Lidią Pie-
trowską - dyrektor GBP.

   Wizyta Ukraińców w Polsce zorga-
nizowana została w ramach programu 
Study Tours to Poland Kolegium
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- 
Jeziorańskiego i finansowana była ze 
środków Programu „Wsparcie Demo-
kracji”, w ramach polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP.

    Kamień ten pierwotnie posadowiono 
w roku 1924. Wyznaczał on wówczas 
granicę pomiędzy powiatami rybnickim 
a pszczyńskim. Stał na swoim miejscu 
przez 84 lata. W roku 2008 zniknął w ta-
jemniczych okolicznościach. Dla miesz-
kańców Paniówek ma on wielką wartość 
historyczną i sentymentalną. W sprawę 
odnalezienia kamienia zaangażował się 
radny z Paniówek - Zygmunt Strzoda. 
Poszukiwania przyniosły efekt - okazało 
się, że stoi on przed jednym z urzędów 
w Mikołowie. Radny i gmina Gierałto-
wice upomnieli się o swoje. Sprawa spot-
kała się ze zrozumieniem ze strony bur-
mistrza Mikołowa i przy zaangażowaniu 
wielu osób, udało się ją pomyślnie sfina-
lizować. Kamień graniczny wrócił na da-
wne miejsce. Po ostatniej reformie tery-
torialnej wyznacza granicę pomiędzy 
powiatami mikołowskim i gliwickim. 

     Fakt powrotu kamienia był okazją do 
spotkania przedstawicieli powiatów 
mikołowskiego i gliwickiego oraz gminy 
Gierałtowice. Spotkali się przy nim, 
z nadzieją, że będzie łączył a nie dzielił, 
m.in.: burmistrz Mikołowa - Stanisław 
Piechula, starosta gliwicki - Waldemar 
Dombek, wójt gminy Gierałtowice - Joa-
chim Bargiel, radny gminy Gierałtowice - 
Zygmunt Strzoda, radny Mikołowa - 
Krzysztof Żur. Obecni byli również: pro-

boszcz Paniówek, ks. Józef Świerczek, 
dyrektor ZSP Małgorzata Wiśniewska, 
sołtysi Paniówek i Chudowa, Bogusław 
Mryka i Józef Posiłek oraz przedstawi-
ciele Nadleśnictwa Katowice, które mu-
siało wydać zgodę na ponowne posado-
wienie kamienia. Spotkanie kontynu-
owano w pobliskiej restauracji „Biały 
Dom”, gdzie Krystyna Augustyniak 
wygłosiła referat na temat historii 
powiatów na Śląsku. /JM/

Bolid nadleciał od strony Knurowa

    - Była za pięć druga. Wyszedłem z pie-
karni na podwórko zaczerpnąć świeżego 
powietrza. Noc była ciepła. Usiadłem na 
skrzyni i wpatrywałem się w gwiazdy - 
opowiada pan Józef - po chwili zauwa-
żyłem meteoryt. Kula ognia pędziła 
w moją stronę, ciągnąc za sobą czerwoną 
smugę. Przez myśl przebiegło mi - 
dlaczego leci akurat w moim kierunku? 
Kiedy się zbliżył, stracił impet a ogień 
nabrał koloru blado różowego. Upadek 
przesłonił mi budynek gospodarczy. Nie 
słyszałem odgłosu zderzenia z ziemią. 

    Bliskie spotkanie z meteorytem zrobiło 
na panu Józefie tak olbrzymie wrażenie, 
że, jak wyznał, na pewien czas zapomniał 
o otaczającym go świecie. Kiedy emocje 
opadły postanowił odnaleźć gościa 
z kosmosu. Po około godzinie wrócił do 
domu z jeszcze letnim kamieniem. Rano 
przyniósł kolejne. Kamienie znalezione 
przez pana Józefa odróżniają się od 

innych czarną warstwą obtopieniową - 
może być to efekt wysokiej temperatury 
w czasie przelotu przez ziemską atmo-
sferę. Ważą łącznie około 360 gram. Czy 
rzeczywiście pochodzą z kosmosu? 
Potwierdzić mogą to jedynie badania 
specjalistyczne. 

Józef Mryka w miejscu, skąd obserwował meteoryt

/JM/
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Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  15. Tęcza Wielowieś

  1. Młodość Rudno

  9. Walka Makoszowy (Zabrze)

  16. Naprzód Żernica

  5. MOSiR Stal Zabrze

  2. Sokół Łany Wielkie

  4. Drama Kamieniec

  3. Zaborze Zabrze

13. Ruch Kozłów

6. Gwarek II Ornontowice

7. Zamkowiec Toszek

12. Społem Zabrze

8. Carbo Gliwice

14. Gwiazda Chudów

10. Piast Pawłów (Zabrze)

16

15

13

13

13

13

10

10

9

8

7

7

7

7

6

4

  11. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2015/2016

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2015/2016

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  2. Tempo Paniówki

  10. Urania Ruda Śląska

  7. Gwiazda Skrzyszów

  14. Wawel Wirek Ruda Śląska

  5. Polonia Marklowice

  15. Jastrząb Bielszowice 

  3. Polonia Łaziska Rybnickie

  13. Naprzód Zawada (Wodz. Śl.)

  1. Orzeł Mokre (Mikołów)

  9. Rymer Rybnik

  6. KS 27 Gołkowice

  8. Przyszłość Rogów

  16. Gwarek Zabrze

  12. Naprzód Syrynia

4. Naprzód Czyżowice

11. Górnik Pszów

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

16

15

15

14

14

13

13

12

9

8

7

7

7

7

1

0

M.     Pkt.     Bramki

Sezon - 2015/2016

IV liga, grupa: śląska II 

Klub

  12. Jedność 32 Przyszowice

  9. Iskra Pszczyna

  3. Polonia Łaziska Górne

  14. GTS Bojszowy

  16. ROW 1964 II Rybnik

  2. Krupiński Suszec

  13. Spójnia Landek

1. Unia Turza Śląska

4. Unia Racibórz

8. Drzewiarz Jasienica

6. Szczakowianka Jaworzno        

11. Forteca Świerklany

7. Granica Ruptawa (J. Zdrój)

5. Gwarek Ornontowice

15. GKS Radziechowy-Wieprz

10. GKS II Tychy

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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13

12

12

11

10

10

9

9

8

8

7

7

3 

2

15-3

9-4

12-7

17-8

15-7

8-7

11-12

9-11

9-7

10-9

10-11

12-14

7-12

5-14

4-13

4-18

    Bokserzy z Gierałtowic świetnie 
zaprezentowali się już pierwszego 
dnia walk eliminacyjnych - całym 
ośmioosobowym składem awan-
sowali do strefy medalowej. Sześciu 
z nich zdołało się przebić do finałów 
mistrzostw a w nich po złoto sięgnęli : 
Krzysztof Żeno (waga kogucia - 54 
kg), który pokonał 2:1 Mateusza 
Jandułę z Gwardii Wrocław oraz 

Dawid Nowok (waga lekka) po 
wygranej przez TKO w III rundzie 
z Jakubem Wilczewskim z Hetmana 
Białystok.     
   Medale srebrne wywalczyli ka-
deci: Tomasz Otworowski, Marcin 
Trybalski, Mateusz Kossowski oraz 
junior Wojciech Czarkowski. 
Brązowe zdobyli: Remigiusz Sko-
czyński i Mateusz Wuzik. 

Gwardyjscy Mistrzowie Polski 2015 - Dawid Nowok i Krzyszto Żeno z Gardy Gierałtowice.

Boks

 
malowniczych trasach wokół chudo-
wskiego zamku i zgromadziły około 
200 zawodników z 20 miejscowości 
Śląska. Rywalizacja przebiegała 
w dziewięciu kategoriach wiekowych. 
Dzieci i młodzież, mieli do pokonania 
dystanse od 300 do 1500 m. Natomiast 
główny bieg o tytułowy Puchar Wójta 
rozegrano na dystansie 3000 m. 

   Zawody koordynował Jarosław Pro-
kop - nauczyciel WF z Paniówek, na-
tomiast honorowymi starterami bie-
gów byli wójt gminy Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Gierałtowice 
Józef Buchczyk. Na mecie na każdego 
młodego uczestnika czekał upominek 
w postaci mini pucharu - breloczka, 
przygotowanego przez Urząd Gminy. 

    Zawody odbyły się 5 września na 

    Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach otrzymali medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe, natomiast wszy-
scy uczestnicy wzięli udział w tra-
dycyjnej loterii, w której wylosowano 
ponad 100 nagród, czasem znacznej 
wartości.

/Źródło: GARDA/

Piłka nożna

Dziewczęta - 2005 i mł. 
1. Absyl Wiktoria
2. Pyka Zuzanna
3. Porwolik Oliwia
Chłopcy - 2005 i młodsi
1. Wieczorke Maciej
2. Wolnic Maksymilian
3. Kubica Filip
Dziewczęta - 2004 -2002
1. Porwolik Bernadeta
2. Nowak Julia
3. Zawada Elwira
Chłopcy – 2004 - 2002
1. Lamla Filip
2. Prokop Bartosz
3. Wiszniowski Patryk
Dziewczęta - 2001-1999
1. Skudlik Marta
2. Rutkowska Aleksandra

Chłopcy - 2001 - 1999
1. Nogal Radosław
2. Cajza Szymon
3. Wróbel Kamil
Kobiety - 1998 i starsze
1. Kobierska Agnieszka
2. Bielińska Monika
3. Androsz Beata
Mężczyźni - 1998 - 1976
1. Jamiński Adam
2. Połeć Arkadiusz
3. Bajon Bartłomiej
Mężczyźni - 1975 i starsi
1. Jagieła Adam
2. Sokołowski Marek
3. Nowaczyk Arkadiusz

Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy 
w Gierałtowicach, Szkoła Podstawowa 
w Chudowie, ZSP w Paniówkach.
TELEKOMFORT, VERTIGO - RESTAURACJA - 
CUKIERNIA, GATNER - CUKIERNIA - PIEKARNIA
ANTER - STACJA DIAGNOSTYCZNA,
CASTELLO - TEATR MUZYCZNY W MOSZNEJ
AQUA SPA - ODNOWA BIOLOGICZNA - SAUNA - 
SOLARIUM, WODNIK - KRYLA PŁYWALNIA
“CZARNY KOŃ"- OBERŻA W CHUDOWIE
JAMAR - SKŁAD BUDOWLANY, KURPAS 
PROJEKT - USŁUGI PROJEKTOWO - 
BUDOWLANE, NOWAK - ZAKŁ. CUKIERNICZO - 
PIEKARNICZY, SPORT ACTIVE - SKLEP SPOR-
TOWY - WYRY, TATIANA SZYNOL, BOGDAN  
BOCHNIA, ALEKSANDRA I ARKADIUSZ WOLNIC, 
BOGUSŁAW KARCZ - I.B.K. SERWIS

Wyniki Biegu Dożynkowego

    29 i 30 sierpnia na boisku LKS 35 
Gierałtowice odbył się Turniej Piłki 
Nożnej dla dzieci z roczników 2003-
2006, połączony z festynem rodzin-
nym. Głównym organizatorem i spon-
sorem imprezy była grupa Multiplay.

    W dwudniowych zawodach rywali-
zowało kilkanaście drużyn. W grupie 
piłkarzy z roczników 2003-2004, tur-
niej wygrała drużyna ŁTS Łabędy. 
Miejsce drugie zajął Grunwald Ruda 
Śl., a trzecie Concordia Knurów. 
W grupie drugiej (roczniki: 2005-
2006) rywalizację wygrał Górnik 
Zabrze przed Gwarkiem Ornontowice 
i LKS 35 Gierałtowice. 
Należy podkreślić, że wszystkie dru-
żyny uczestniczące w turnieju zostały 
przez organizatorów nagrodzone. Me-
dale i upominki wręczali im m.in. 
członkowie zarządu Multiplay oraz 
wójt gminy Gierałtowice.

Organizatorzy i sponsorzy

Foto: Piotr Suchan

Foto: Jerzy Miszczyk


