
    Zboża w tym roku obrodziły, ale pogoda nie pozwoliła zakończyć 
żniw w sierpniu - podkreślali rolnicy i pomimo, że na polach stały 
jeszcze łany pszenicy, dziękowali Bogu za obfite plony.

Dożynki Gminne w Przyszowicach - 31 sierpnia 2014 r.

    Tegoroczne dożynki gminy Gierałtowice 
odbyły się w Przyszowicach. Zgodnie z tradycją, 
rozpoczęła je msza dziękczynna - nabożeństwu, 
odprawianemu w miejscowym kościele, prze-
wodził proboszcz Przyszowic, ks. Adam Nie-
dziela. Przy ołtarzu asystowali mu proboszczo-
wie z pozostałych miejscowości naszej gminy, 
księża: Marek Sówka z Gierałtowic, Józef Świer-
czek z Paniówek, Joachim Kloza z Chudowa 
oraz wikary z Przyszowic, ks. Piotr Makosz.

    W trakcie kazania ks. Niedziela zwrócił uwa-
gę, że ziarno - plon, który rolnik zbiera od wie-
ków, jest równocześnie materiałem eucharysty-
cznym, przez co doświadcza on szczególnej 
bliskości ze Stwórcą. Na zakończenie poprosił 
zgromadzonych, aby szczerze podziękowali za 
wszystkie dobra, wypracowane przez rolników, 
a otrzymane z łaski Boga.
 

    Po nabożeństwie ulicami Przyszowic ruszył 
dożynkowy korowód. Na czele podążał poczet 
sztandarowy rolników, za nim sympatyczne 
Pantery - mażoretki z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach oraz Orkiestra Dęta przy 
OSP w Przyszowicach pod dyrekcją Mirosława 
Hajduka, która wesołymi marszami oznajmiała 
wszem i wobec, że w Przyszowicach odbywa się 
radosne święto plonów. Za muzykami szli gospo-
darze gminy i starostowie dożynek, gospodynie 
z pięknymi koronami dożynkowymi, goście, 
radni, przedstawiciele Urzędu Gminy i wielu or-
ganizacji, rolnicy i mieszkańcy. Korowód za-
mykała parada maszyn rolniczych. 

    Przemarszowi towarzyszyły deszczowe chmu-
ry, należy jednak odnotować, że pod pałac 
wszyscy dotarli suchą stopą. 

Msza dziękczynna Z kościoła pod pałac

Wójt Bargiel dziękuje za dożynkowy bochen chleba - obok starostowie dożynek: Róża i Henryk Gemanderowie z Przyszowic

Ciąg dalszy na str. 4

Nr 85

Msza dziękczynna - bogaty wystrój kościoła, oprawa muzyczna 
w wykonaniu chóru Słowik, obecność pocztów sztandarowych, 
a przede wszystkim liczny udział księży, przedstawicieli władz 
gminy, powiatu, województwa i władz państwowych, podkreśliły 
wyjątkowo uroczysty charakter nabożeństwa dożynkowego. 

Do kościoła wprowadzono Sztandar Gminy Gierałtowice.

Korowód dożynkowy zmierza pod pałac w Przyszowicach.
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Oczekiwanie na mszę - gospodynie ze wszystkich sołectw z pię-
knymi, zrobionymi  własnoręcznie, koronami dożynkowymi.
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Przybywa dzieci - szkoły zatrudniły nowych nauczycieli

    1650 uczniów i przed-
szkolaków będzie uczęszczało 
w nowym roku szkolnym do 
naszych placówek oświato-
wych. To około stu dzieci 
więcej niż w roku ubiegłym - 
podkreślił wójt Joachim 
Bargiel, w trakcie gminnej 
inauguracji nowego roku 
szkolnego, która odbyła się 
1 września w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Gierał-
towicach. Poinformował 
także, że w związku ze zna-
czącym wzrostem populacji 
uczniów i przedszkolaków, 
gminne szkoły zatrudniły pięciu nowych nau-
czycieli. 

    W równie optymistycznym tonie wójt wypo-
wiedział się o gminnych inwestycjach oświa-
towych, na które przeznaczono ostatnio blisko 
3 mln zł - remonty szkół przeprowadzone w tra-
kcie wakacji kosztowały 250 tys. zł, 
1 mln zł wydano dotychczas na rozbudowę 
przedszkola w Paniówkach (inwestycja zakoń-
czona zostanie w przyszłym roku - red.) oraz 
1,5 mln zł na budowę nowego segmentu szkoły 
w Gierałtowicach. Oficjalnego otwarcia tego 
budynku dokonano w trakcie rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego. Do informacji przedstawio-
nych przez wójta odniosła się obecna na uroczy-
stości posłanka Krystyna Szumilas - Widać, że 
w gminie Gierałtowice żyją ludzie, którzy mają 
marzenia związane z oświatą i potrafią je reali-
zować - pochwaliła parlamentarzystka. 

    Zgromadzeni na inauguracji goście, nauczy-
ciele, uczniowie oraz ich rodzice mieli okazję 
obejrzeć bogaty program artystyczny w wyko-

naniu uczniów, a przede wszystkim towarzyszyć 
najmłodszym dzieciom w ich pierwszych chwi-
lach spędzonych w szkolnych murach. Pier-
wszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, 
a później, zgodnie ze szkolnym zwyczajem, 
zostali pasowani na uczniów SP im. Gustawa 
Morcinka w Gierałtowicach. Tej sympatycznej 
ceremonii, przy pomocy olbrzymiego pióra, do-
konał dyrektor miejscowego ZSP, Urszula 
Cieślik. 
Uroczystość zaszczycili również swoją obecno-
ścią: starosta gliwicki Michał Nieszporek, 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk, 
wicestarosta zaprzyjaźnionego z naszą gminą 
czeskiego Uherskyego Brodu Petr Vrana, 
proboszcz Gierałtowic ks. Marek Sówka, 
kierowniczka Ref. Oświaty i Zdrowia UG 
Barbara Mansfeld, sołtys Gierałtowic Gerda 
Czpelka, dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych oraz radni gminy Gierałtowice.

Już pierwszego dnia pobytu w szkole dzieci miały okazję poznać 
Panią dyrektor, która osobiście przyjęła ich do grona uczniów szacownej 
podstawówki. Na zdjęciu dyrektor Urszula Cieślik i uczniowie 1 b, 
w trakcie uroczystego pasowania.                                                  .

Rozbudowano szkołę w Gierałtowicach
    Zakończono budowę nowego skrzy-
dła szkoły w Gierałtowicach. Dzięki 
temu Zespół Szkolno-Przedszkolny 

2powiększył swoją przestrzeń o 309 m . 
W dobudowanej części mieszczą się 
trzy sale do nauki oraz gabinety: pielę-
gniarski, logopedyczny i pedagoga 
szkolnego. Nowe skrzydło liczy trzy 
piętra i połączone jest z główną bryłą 
budynku na każdym poziomie. Archi-
tektonicznie tworzą zwartą całość.

    Oficjalne otwarcie nowego skrzydła 
odbyło się 1 września, w trakcie gmin-
nej inauguracji roku szkolnego - nie 
obyło się bez tradycyjnego przecinania 
wstęgi, którego dokonali zaproszeni na uro-
czystość goście, m.in.: posłanka Krystyna Szu-
milas, starosta gliwicki Michał Nieszporek, 
wicestarosta Uherskiego Brodu Petr Vrana oraz 
gospodarze gminy - wójt Joachim Bargiel, prze-
wodniczący RG Marek Błaszczyk, wicewójt 
Janusz Korus, a także dyrektor ZSP w Gierałto-

wicach Urszula Cieślik, skarbnik gminy Michał 
Kafanke oraz kierowniczki referatów: Inwe-
stycji - Janina Pohl i Oświaty - Barbara Man-
sfeld. Obiekt poświęcił proboszcz Gierałtowic, 
ks. Marek Sówka. Później był czas na jego zwie-
dzanie. Lśniące nowością jasne sale i przytulne 
gabinety zrobiły na wszystkich miłe wrażenie.

/JM/

Strażacy z Przyszowic
wśród najlepszych w powiecie
    12 września w Teatrze Muzycznym w Gli-
wicach odbyło się uroczyste podsumowanie 
plebiscytu „Dziennika Zachodniego” 
pt. „Najlepsza Jednostka OSP 2014 w Gli-
wicach i powiecie gliwickim”.
    Wysoko oceniono strażaków z Przyszowic, 
którzy zajęli 8 miejsce. W plebiscycie wzięło 
udział 46 Jednostek OSP.
    Zadowolenia z wyniku nie krył prezes przy-
szowickiej OSP, Andrzej Gawlik, który po-
wiedział m.in.: W imieniu swoim oraz wszystkich 
druhów naszej jednostki pragnę podziękować 
wszystkim, którzy oddali na nas głos. Jest to dla 
nas duże wyróżnienie.

Na zdjęciu prezes OSP Przyszowice Andrzej Gawlik 
z dyplomem podpisanym przez prezesa Zenona Nowaka 
i naczelnego “Dziennika Zachodniego” Marka Twaroga.

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

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

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

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

to tylko 58 zł + VAT

    1 września br., w 75. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej, pod pomnikiem w Gierałtowicach 
złożono kwiaty w barwach narodowych. W uro-
czystości wzięli udział, goszczący tego dnia 
w naszej miejscowości, posłanka Krystyna 
Szumilas i reprezentanci zaprzyjaźnionego cze-
skiego Uherskyego Brodu - wicestarosta Petr 
Vrana i szefowa kultury Margareta Gajdusko-
wa oraz gospodarze gminy Gierałtowice - wójt 
Joachim Bargiel i przewodniczący RG Marek 
Błaszczyk.  

Uczcili rocznicę 

Pod pomnikiem - od lewej : Margareta Gajduskowa, Petr Vrana, 
Joachim Bargiel, Krystyna Szumilas i Marek Błaszczyk.
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Serdecznie dziękujemy
Wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej
naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka

.

śp.

Józefa Organiścioka
Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,

Władzom i Przedstawicielom Gminy 
Gierałtowice oraz Działaczom LKS Paniówki 

jak i lokalnym organizacjom sportowym
za wspólną modlitwę, złożone wieńce i kwiaty,

za okazaną pomoc i współczucie 
oraz tak liczne przybycie i uczestnictwo 

w uroczystości pogrzebowej 

Serdeczne podziękowania składa Rodzina

    Od lipca br. obowiązują nowe przepisy 
o karcie parkingowej dla osób niepełno-
sprawnych. Stare karty stracą ważność 
30 listopada 2014 r.

    Sejm zmienił przepisy dotyczące kart parkin-
gowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. 
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw - DZ.U 2013 r., 
poz. 1446). Organem wydającym kartę par-
kingową jest przewodniczący powiatowego ze-
społu ds. orzekania o niepełnosprawności. Kartę 
parkingową - uprawniającą do parkowania na 
tzw. kopertach - będą mogły otrzymać wyłącznie 
osoby ze znacznym stopniem niepełnospra-
wności oraz umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności. Dla osób do 16 roku życia, które nie 
mają w orzeczeniu określonego stopnia nie-
pełnosprawności, warunkiem otrzymania karty 
parkingowej będzie ograniczona możliwość po-
ruszania się. Osoba spełniająca powyższe warun-
ki otrzyma imienną kartę parkingową. Będzie 
ona wydawana dla osoby prywatnej na czas 
określony, w oparciu o okres ważności posiada-
nego orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat.

    Wydawanie nowych kart parkingowych  
odbywa się w Miejskim Zespole ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, mieszczącym się w Gli-
wicach przy ul. Bojkowskiej 20 (tel. 32 230 26 
90, fax 32 232 99 10), który obsługuje również 
mieszkańców powiatu gliwickiego. 

Ważne 
dla niepełnosprawnych

XLIV Sesja RG
XLIV Sesja Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28 sierpnia 2014 r.

   Po dwumiesięcznej przerwie, 
związanej z okresem wakacji, 
ponownie zebrała się Rada 
Gminy Gierałtowice. 44. już 
w tej kadencji sesja Rady od-
była się w Przyszowicach - dru-
ga część sesji miała charakter 
wyjazdowy - wizytowano gmi-
nną oczyszczalnię ścieków. 
Obrady otworzył i kierował 
nimi Marek Błaszczyk - prze-
wodniczący RG.

    Na radnych czekały m.in. 
trzy projekty uchwał, które 
rozpatrzyli i przyjęli. Doty-
czyły one korekty budżetu 
gminy na rok 2014 oraz wyrażenia przez Radę 
zgody na wniesienie udziałów (w formie wkła-
dów pieniężnych) do Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej (PGK) oraz Pływalni Wodnik 
w Paniówkach - spółek, w których gmina ma 
100% udziałów. Decyzją radnych kapitał (PGK) 
zostanie powiększony o 64 tys. zł, a pływalni 
Wodnik o 29 tys. zł. Pływalnia przeznaczy te 
pieniądze na zakup nowego wyposażenia i orga-
nizację zawodów sportowych.

    Wakacje nie spowodowały przerwy w pracach 
komisji stałych Rady Gminy. Sprawozdania z ich 
działalności w okresie międzysesyjnym złożyli 
przewodniczący poszczególnych komisji, m.in: 
Marian Szołtysek z Komisji Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Zagospodarowania Przestrzen-
nego, Eugeniusz Kurpas z Komisji Górnictwa 
oraz Paweł Hirsz z Komisji Budżetu i Plano-
wania. 

    W punkcie obrad dotyczącym interpelacji 
i wniosków, dominowały tematy związane za-
bezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy 
oraz stanem nawierzchni ulic i placów, po wy-
konaniu robót kanalizacyjnych - to dyżurny te-
mat ostatnich sesji. Pierwszy z poruszonych 
tematów rozpatrywano w kontekście niedawnej 
nawałnicy deszczowej, która 30 lipca przeszła 
nad gminą i Śląskiem. Spadło wtedy około 

265 litrów wody na m . Wylał potok Paniówka, 
płynący przy ul. Wodnej w Paniówkach. Radni, 
m.in. Paweł Hirsz i Tadeusz Nocoń zwrócili się 
do Urzędu Gminy, aby ustalić przyczyny 
zaistniałej sytuacji. Z sugestii przedstawionych 
przez radnych wynika, że jedną z przyczyn 
wylania potoku są zbyt małe przepusty wodne. 
Przytoczono opinię dyrektora KWK Sośnica-

Makoszowy, który wskazał na nagromadzone 
zanieczyszczenia, co było powodem zatkania 
kanału przepływowego.    

    O wprowadzenie stałych kontroli drożności 
urządzeń kanalizacji deszczowej zaapelowała 
sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka, gdyż, jak 
twierdzi - przy większych opadach urządzenia te 
nie odprowadzają wody z powodu zanie-
czyszczenia wlotów. Na potrzebę regularnego 
czyszczenia wlotów cieków wodnych wskazał 
również radny Wojciech Szołtysek, podając 
przykład kraty na wlocie rowu do ul. Wodnej 
w Gierałtowicach. 

    Radny Józef Buchczyk poruszył temat przy-
łączy do kanalizacji sanitarnej - Co PGK zamie-
rza zrobić z 853 punktami na terenie gminy, które 
nie są objęte aktualnym planem przyłączenia do 
kanalizacji sanitarnej? - zapytał. W odpowiedzi, 
Antoni Majka z PGK - nadzorującego budowę 
kanalizacji, wyjaśnił, że w liczbie wymienionych 
posesji (853) znajdują się takie, które nie leżą na 
terenie wybudowanej kanalizacji oraz te, których 
właściciele nie wyrazili zgody na podłączenie. 
Aktualnie na terenie gminy do kanalizacji podłą-
czonych jest 1685 posesji. Dalszych 816 obję-
tych jest dofinansowaniem w ramach programu 
bezpłatnego przyłączania do kanalizacji i prace 
z jego realizacją są sukcesywnie wykonywane.

    Do spraw związanych z kanalizacją nawiązała 
druga część 44. Sesji RG, która odbyła się na 
terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Przy-
szowicach. Do wizytowania obiektu (w imieniu 
prezesa PGK Tadeusza Wranika) zaprosił prze-
wodniczący Marek Błaszczyk.

Źródło: materiały RG - opr. JM

Wójt Joachim Bargiel, przewodniczący RG Marek Błaszczyk, radni gminy, przedstawiciele 
UG, sołtysi - wizytują oczyszczalnię w Przyszowicach. Na miejscu zapoznali się z informa-
cjami na temat zastosowanych technologii oczyszczania ścieków. Wiedzą służyli 
prezes Tadeusz Wranik i Antoni Majka z PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach.                  .

Foto: J.B.

Dożynki Wojewódzkie w Pilchowicach
    Duże wyróżnienie spotkało gminę Pilchowice, 
której powierzono rolę gospodarza XV Dożynek 
Województwa Śląskiego.  
    Świętowano przez dwa dni, jednak główne uro-
czystości odbyły się 24 sierpnia w niedzielę. Wójt 
Pilchowic, Joanna Kołoczek-Wybierek, witała 
rolników i oficjeli z całego województwa. 
Do Pilchowic przyjechali m.in. marszałek woje-
wództwa Ireneusz Sekuła, przewodniczący Sej-
miku Andrzej Gościniak, starosta gliwicki Mi-
chał Nieszporek oraz ks. biskup Jan Kopiec, który 
odprawił nabożeństwo dożynkowe. 
    Gminę Gierałtowica reprezentował m.in. wójt 
Joachim Bargiel. W Pilchowicach nie zabrakło 
gospodyń z wszystkich miejscowości naszej

gminy, które uczestniczyły w dożynkowym koro-
wodzie, niosąc, wykonane własnoręcznie, piękne 
korony dożynkowe.

Foto: Romana Gozdek

/Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/
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Dożynki Gminne w Przyszowicach 
dokończenie ze str. 1

    Wyróżniający się rolnicy otrzymali w trakcie 
dożynek odznaczenia „Zasłużony dla Rol-
nictwa”, nadane przez ministra tego resortu, 
na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się: Alicja Malcherek, 
Barbara Kleczka, Jan Kleczka, Barbara Pilny, 
Józef Pilny, Bogusław Wilczek, Marek Smołka 
i Bogdan Rusin z Przyszowic, Grzegorz Kostka, 
Marta Organiściok i Renata Połap z Chudowa, 
Franciszek Szolc, Stanisława Szolc i Katarzyna 
Wuzik z Gierałtowic oraz Jadwiga Macherek 
i Eugeniusz Soblik z Paniówek. Odznaczenia 
wręczył prezes ŚIR Roman Włodarz.
    Była również okazja do nagrodzenia autorek 
pięknych koron dożynkowych - gospodyń 
z wszystkich miejscowości naszej gminy. 
Nagrody i dyplomy uznania wręczyła im dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałto-
wicach, Beata Nitsze.

    Oficjalne otwarcie dożynek poprzedziła na-
wałnica deszczowa z piorunami, przypominając 
o związku pracy rolnika z prawami natury. Kiedy 
żywioł ustąpił, chór Słowik z Przyszowic pod 
dyrekcją Henryka Mandrysza zaśpiewał trady-
cyjną pieśń dożynkową „Panie Gospodarzu”, a ta 
była sygnałem do rozpoczęcia części oficjalnej.
 

   Dożynki otworzył wójt gminy Joachim 
Bargiel. Serdecznie powitał rolników, sadowni-
ków, pszczelarzy i działkowców oraz mieszkań-
ców gminy, a także gości, m.in. parlamentarzy-
stów: Krystynę Szumilas i Piotra Pyzika, wice-
starostę czeskiego Uherskyego Brodu Petra 
Vranę, prezesa ŚIR Romana Włodarza, księży, 
przedstawicieli władz wojewódzkich, powiato-
wych, prokuratury, wojska i policji.

    Wójt Bargiel, zwracając się do starostów do-
żynek, Róży i Henryka Gemanderów z Przyszo-
wic, powiedział m.in. - W imieniu nas wszystkich 
pragnę złożyć na Wasze ręce podziękowania i wy-
razy szacunku dla wszystkich rolników. 
Zapewniam, że gmina będzie kontynuować dzia-
łania na rzecz poprawy stanu środowiska natu-
ralnego: powietrza, wód i gleby, tego wszystkie-
go co ma wpływ na owoc Waszej pracy. 
Z kolei starostowie dożynek obdarowali wójta 
dorodnym bochnem chleba, wypieczonym z te-
gorocznego ziarna. Wójt ucałował bochen i prze-
kazał go przewodniczącemu Rady Gminy 
Markowi Błaszczykowi, który dziękując za naj-
ważniejszy symbol dożynkowej tradycji, przy-
rzekł, że Rada podzieli go sprawiedliwie, tak, 
aby nikt nie chodził głodny. Zwyczaj ten ma 
zapewnić mieszkańcom wszelką pomyślność. 

Panie Gospodarzu

Zasłużeni dla Rolnictwa

Zabawa pod deszczową chmurką

Nieprzemakalni - nastolatki za nic miały strugi deszczu, 
na koncercie KASY bawiły się doskonale.

Gorące trio - Krzysztof KASA Kasowski, urocze tancerki, 
i zespół The CzadMakers rozgrzali publiczność przed sceną 
i tę schowaną w namiocie.

    Po zakończeniu części oficjalnej, dożynkową 
sceną zawładnęli artyści. Dla rozrywki publi-
czności wystąpił kabaret Ferajna Makuli, serwu-
jąc śląski humor. Oklaskiwano również rockową 
grupę Glass Ballerina. Krzysztof KASA Ka-
sowski (Gwiazda wieczoru) z zespołem The Czad 
Makers, rozgrzali publiczność zgromadzoną 
przed sceną i tę schowaną (przed deszczem) w na-
miocie. Na najmłodszych czekały stoiska przy-
gotowane przez GOK, ale pogoda ograniczyła 
dzieciom zabawę. Święto pożegnano pokazem 
sztucznych ogni. Należy dodać, że pracę 
konferansjera dożynek solidnie wykonał Janusz 
Musioł.

    O atrakcje, poczęstunek i wszystkie najdro-
bniejsze szczegóły dożynek zadbali organiza-
torzy: Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd 
Gminy w Gierałtowicach, 

Organizatorzy, sponsorzy i patroni 

Dokończenie na str. 5

Wójt Joachim Bargiel przekazuje dożynkowy bochen chleba
przewodniczącemu RG Markowi Błaszczykowi

Sołtys Andrzej Gawlik przekazuje małą koronę dożynkową na 
ręce Agnieszki Richter - przedstawicielki Chudowa. Korona ma 
przypominać, że to Chudów w przyszłym roku będzie gospo-
darzem gminnych dożynek.

Chór Słowik zapewnił oprawę muzyczną uroczystości.

Dyrektor GOK, Beata Nitsze, nagradza autorki koron dożyn-
kowych ze wszystkich sołectw naszej gminy.

Prezes ŚIR, Roman Włodarz, w towarzystwie odznaczonych 
rolników.

Mażoretki z MDK w Gliwicach Przed ulewą chronił namiot

Oczekiwanie na pogodę umilała Orkiestra Dęta OSP Przyszo-
wice. Włodarze gminy i posłanka Szumilas słuchali ich z za-
interesowaniem.
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Organizatorzy, sponsorzy i patroni 

Rada Sołecka Przyszowic, a także Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich. Trzeba podkreślić, że orga-
nizacja tegorocznego święta plonów, ze względu 
na pogodę, nie była sprawą łatwą i wymagała od 
organizatorów poświęcenia i dodatkowej pracy.
    Dożynki Gminne wsparło wiele firm i instytu-
cji, m.in.: Metropolis, Wolimex, Gospodarstwo 
Rolne Marek i Jolanta Błaszczyk, Orzesko - 
Knurowski Bank Spółdzielczy, a także firmy:

Drażyk Piotr - Usługi Produkcja Sprzedaż, JA-
MAR z Przyszowic, Przedsiębiorstwo Aseku-
racji i Marketingu Sp. z o.o. Przyszowice, Ome-
ga I z Przyszowic, Trans - Beker Tomasz Beker, 
BAGER Michał Kukliński - części do maszyn 
budowlanych i rolniczych oraz Zakład Remonto-
wo - Budowlany Janicki Piotr, Janicki Jacek 
z Gierałtowic.
    Patronat medialny nad dożynkami objęły: 
„Nowiny Gliwickie”, „Przegląd Lokalny” oraz 
„Wieści Gminy Gierałtowice”. 

Dokończenie ze str. 4

/JM/
Sztuczne ognie w strugach deszczu - Dożynki 2014
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Rozdali 55 tysięcy
na pożyteczne pomysły

    21 sierpnia w Zabrzu pod-
sumowano kolejną edycję 
Lokalnego Konkursu Gran-
towego, przeprowadzonego 
w ramach programu „Dzia-
łaj Lokalnie VIII” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce. 
Jego efektem było przyzna-
nie kilkunastu organizacjom 
i stowarzyszeniom pienię-
dzy na realizację pomysłów 
służących lokalnym społe-
cznościom, nawet do 6 000 
zł. Kto i ile otrzyma - o tym 
zadecydowała komisja gran-
towa powołana przez Forum Młodzieży 
Samorządowej, jako Lokalnej Organizacji 
Grantowej. Na ocenę komisji wpływ miały 
przede wszystkim pożyteczność i oryginalność 
pomysłów.

    Wśród laureatów konkursu znalazły się trzy 
organizacje z terenu gminy Gierałtowice - Sto-
warzyszenie Abstynentów Stokrotka i Stowa-
rzyszenie Lepsza Przyszłość z Gierałtowic oraz 
LKS Gwiazda Chudów. 
Stokrotka otrzymała maksymalną pulę - 6000 zł 
- zadowolenia z tego faktu nie krył prezes 
Tadeusz Wojtyszyn - Grant zdobyty w konkursie 
pomoże nam zrealizować Aktywne Warsztaty 
Profilaktyczne. Ich celem będzie pokazanie, 
zwłaszcza młodzieży, że można żyć i spełniać się 
bez alkoholu - powiedział na podsumowaniu. 
Z kolei Stowarzyszenie Lepsza Przyszłość za-
mierza przyznany grant (4900 zł) przeznaczyć 
na promocję zdrowego stylu życia, a chudwska 
Gwiazda (4800 zł) na oryginalny projekt 
pt. „W wodzie i na lądzie się rozwijamy - lu-
dziom skrzydeł dodamy”. 

    Czternastu laureatom konkursu z terenu po-

wiatów: gliwickiego, tarnogórskiego i miko-

łowskiego, pogratulowali prezes FMS Mateusz 

Papkala i wiceprezes Izabela Woźniak. Słów 

uznania, kierowanych również do organiza-

torów, nie szczędzili obecni na podsumowaniu 

przedstawiciele samorządów - naszą gminę, 
w imieniu wójta Joachima Bargiela, reprezento-

wał Piotr Szołtysek - kierownik Referatu Orga-

nizacyjnego UG.

    W rozmowie z „Wieściami” prezes FMS, 

Mateusz Papkala, powiedział : Forum stara się 

motywować społeczników, stąd od wielu lat 

organizujemy konkursy grantowe, których celem 

jest pobudzenie działalności na rzecz lokalnych 

środowisk. Potrzeby ich są różne i sami je naj-

lepiej definiują. Nasza rola ogranicza się do 

popularyzacji konkursów grantowych, oceny 

merytorycznej projektów i zapewnienia środków 

na ich realizację.

Rozstrzygnięcie Konkursu Grantowego

Jacy jesteśmy i jak nas widzą?

    Każdy jubileusz, to oprócz życzeń, kwia-

tów i okolicznościowych przemówień, rów-

nież okazja do refleksji - jacy jesteśmy?

    W przypadku samorządu jest to szczególnie 

ważne, bo samorząd z założenia realizuje za-

dania najbliższe mieszkańcom. Powinien dbać 

o to, aby w tych naszych małych ojczyznach, 

sołectwach, gminach, powiecie, żyło się nam 

jak najlepiej.

    Warto więc zastanowić się jak jesteśmy 

odbierani, czy spełniamy oczekiwania miesz-

kańców, w jakiej kondycji funkcjonujemy jako 

samorząd powiatu po 15 latach. Warto przej-

rzeć się w lustrze czasu, spojrzeć wstecz i zer-

knąć w przyszłość - przygotować się na to, co 

nas czeka.

    Jak wykorzystaliśmy te minione 15 lat, 
w budowaniu wspólnoty mieszkańców po-

wiatu, którą tworzymy? Tu należałoby oddać 

głos mieszkańcom i samorządowcom naszych 

gmin. Na ile czują się członkami tej wspólnoty 

powiatowej i jak nas widzą?

    Samorząd różni się od administracji rządo-

wej między innymi tym, że realizuje nie tylko 

powierzone mu zadania ustawowe w poszcze-

gólnych zakresach, ale przede wszystkim kre-

uje wszechstronny rozwój na powierzonym 

sobie obszarze, angażując się we wszystko co 

dobre, ułatwiając i uatrakcyjniając życie mie-

szkańców na danym obszarze. Te właśnie 

działania integrują wspólnotę a poczucie tej 

wspólnoty, to miernik skuteczności samorzą-

du. Tylko jak je zbadać?

    Jako samorząd powinniśmy być tym zainte-

resowani, w szczególności zarząd, prezydium 

rady, komisje i wszyscy radni. Powinniśmy 

znać stopień akceptacji społecznej, tego, co ro-

bimy. Jest na to wiele sposobów - ankieta, 

otwarta dyskusja w mediach lokalnych, sesje 

rady. Bez odpowiedzi na to jak widzą nas 
i odbierają nasi mieszkańcy, możemy trwać 
w aureoli swojej wielkiej roli, wielkości, mo-

żemy wieszać na swoich piersiach kolejne me-

dale i organizować kolejne jubileusze, zapra-

szając tylko tych, co dobrze o na s mówią.

    Jako samorządowiec, na wiele lat przed 

powstaniem powiatów, uczestniczyłem w se-

sjach, sympozjach i szkoleniach w samo-

rządowej dyskusji na temat - jaki ma być po-

wiat. Współtworzyłem Powiat Gliwicki na 

etapie jego powstawania, dlatego myślę, że 

mam prawo zainicjować dyskusję na temat 

jaki jest nasz powiat. To jest obowiązek nas 

radnych, zwrócić się z tym pytaniem do mie-

szkańców, których reprezentujemy, a jubileusz 

15-lecia jest do tego doskonałą okazją.

Powiat po 15 latach

Marian Sadecki

Radny Rady Powiatu Gliwickiego

Kartoflada na śląską nutę 
    Powoli dobiega końca tego-
roczny sezon imprez plenero-
wych pod zamkiem w Chudo-
wie. Jedną z ostatnich była 
Kartoflada - zorganizowana 
14 września przez oberżę Czar-
ny Koń, ku zadowoleniu sma-
koszy tego popularnego wa-
rzywa. Na stoiskach gastro-
nomicznych pojawiły się pyszne 
dania z kartofli, a ci, którzy je 
zamawiali, otrzymywali w pre-
zencie - kartofle!

    Nie zabrakło „kartoflanych” konkursów 
przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców. 
Ażeby świat nie kręcił się wyłącznie wokół 
ziemniaka, na Kartofladę zaproszono muzyków 
- znaną i nagradzaną na konkursach kapelę 
podwórkową Śląskie Bajery z Ornontowic. 

W aurze pięknej pogody, na żywo, można było 
posłuchać wielu przebojów Bajerów - „Żywe 
kapele”, „Portomelka”, „Francek, po co ci tako 
baba”, „Śląsko godka”, „Karlik łożyrok” - to 
tylko niektóre z nich.

/JM/
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Prezes FMS Mateusz Papkala w rozmowie z prezesem Stokrotki, Tadeuszem Wojtyszynem
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informator

    Piłkarski Puchar Wójta, to bodaj 
jedyna okazja, aby bezpośrednio ry-
walizować o prymat w gminnej piłce 
nożnej. W XXXV już edycji Pucharu 
zwyciężyła IV-ligowa Jedność Przy-
szowice i tym samym zapracowała 
na miano najlepszej drużyny w gmi-
nie Gierałtowice.

    Zawody odbyły się 17 września na 
boisku w Paniówkach. Poza Jednością, 
uczestniczyły w nich drużyny Tempa 
Paniówki i Gwiazdy Chudów. Grano 
systemem - każdy z każdym. Czas 
trwania meczu ustalono na 35 minut, 
bez zmiany stron.

    W batalii o Puchar Wójta, Jedność 
pokonała najpierw Tempo Paniówki 
1:0 - bramkę strzelił Ariel Mnochy, 
a w drugim meczu, Gwiazdę Chudów 
2:1. Trzeba przyznać, że A-klasowa 
Gwiazda dzielnie walczyła z czwarto-
ligowcem i to ona objęła prowadzenie

po golu Adriana Szypul-
skiego. Na 1:1 wyrównał 
Ariel Mnochy.        
Dramaturgii całemu spot-
kaniu dodał gol strzelony 
w ostatniej sekundzie me-
czu przez Dawida Wier-
ciocha. Piękna główka 
pomocnika Jedności zmie-
niła wynik, a sędzia 
odgwizdał koniec spot-
kania.

    W meczu o drugie 
miejsce Tempo pokonało Gwiazdę 1:0. 
Gol padł z rzutu karnego, podykto-
wanego w ostatnich sekundach meczu, 
w dość problematycznych okoli-
cznościach. 

    Kwadrans po zakończeniu ostatnie-
go spotkania odbyło się wręczenie 
Pucharu, którego dokonał wójt gminy 
Joachim Bargiel w towarzystwie

.

przewodniczącego RG Marka Bła-
szczyka. Trofeum w imieniu Jedności 
odebrał najlepszy strzelec turnieju - 
Ariel Mnochy.
    Zasłużonego zwycięstwa gratulo-
wali przyszowiczanom m.in.: prezes 
klubu Marian Szołtysek, radni gminy 
oraz przedstawiciele rywali.

Jedność udowodniła prymat
Puchar Wójta powędrował do Przyszowic

Paniówki - 17 września

/Tekst i foto: JM/

Ariel Mnochy odbiera Puchar w imieniu swojej drużyny.
W środku wójt Joachim Bargiel, z prawej przewodniczący 
RG Marek Błaszczyk.

  Tomek Macha 
(rocznik 2004) 
miał okazję z dru-
żyną Rozwoju 
Katowice ucze-
stniczyć w obozie 
piłkarskim w Le-
verkusen - mie-
ście czołowego 
zespołu Bundes-
ligi. Obóz odbył 
się w trakcie wa-
kacji i był nagro-
dą reprezentanta 
Polski w piłce nożnej, Arkadiusza Mi-
lika (Ajaks Amsterdam), dla zawo-
dników rocznika 2004,  za dobre wyniki 
sportowe.

    Tomek jest uczniem Szkoły Podsta-
wowej im. Gustawa Morcinka w Gie-
rałtowicach i wychowankiem LKS 35 
Gierałtowice. W jego barwach rozegrał 
pierwszą część sezonu 2013/14, strzelił 
24 gole i przyczynił się do awansu 
gierałtowiczan do wyższej ligi. Jego

talent szybko został zauważony. Drugą 
część sezonu grał już jako zawodnik 
Rozwoju Katowice - partnerskiego 
klubu Górnika Zabrze (umowę par-
tnerską z Górnikiem ma również klub 
z Gierałtowic).

    Tomek zadebiutował także w kadrze 
podokręgu Katowice, w meczu kontrol-
nym z OZPN Częstochowa, w którym 
zdobył jedną z bramek. Oby tak dalej, 
a usłyszymy o nim jeszcze nie raz.

Chłopak z Gierałtowic
trenował w Leverkusen

/JM/

Piłka nożna - tabele

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  16. Tęcza Wielowieś

  4. Zryw Radonia

  3. Młodość Rudno

  9. Walka Makoszowy (Zabrze)

  8. Naprzód Żernica

  11. MOSiR Stal Zabrze

  6. Sokół Łany Wielkie

  10. Drama Kamieniec

  5. Zaborze Zabrze

15. Ruch Kozłów

13. Orły Bojszów

14. Społem Zabrze

12. Carbo Gliwice

2. Gwiazda Chudów

1. Gwarek Zabrze 16

15

15

15

13

12

11

10

10

9

9

8

7

5

4

0

  7. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2014/2015

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 - 2014/2015

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  14. Tempo Paniówki

  8. Urania Ruda Śląska

  3. Wawel Wirek Ruda Śląska

  6. Wilki Wilcza

  2. Wyzwolenie Chorzów

  11. Buk Rudy Wielkie

  10. TKKF Zuch Orzepowice

  7. Orzeł Mokre (Mikołów)

  16. Czarni Pyskowice

  5. Zamkowiec Toszek

  9. KS 94 Rachowice

  4. LKS 1908 Nędza

  13. MKS Zabrze-Kończyce

15. Sokół Orzesze

1. Energetyk ROW II Rybnik

12. ŁTS Łabędy
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7

7

7

7

7

7

6

7

6

7

7

7

7

7
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Źródło GARDA, foto: J.M.

Kategoria I - dziewczęta 2004 i młodsze:
1 m. Porwolik Bernadeta - Mikołów
2 m. Kaletka Milena - Knurów
3 m. Bałuszyńska Katarzyna - Paniówki
kategoria II - chłopcy 2004 i młodsi:
1 m. Hajduk Seweryn - Mysłowice
2 m. Browarski Maciej - Paniówki
3 m. Wilsz Hubert - Paniówki
kategoria III - dziewczęta 2003 - 2001:
1 m. Bartczak Julia - Przyszowice
2 m. Dreja Paulina - Przyszowice
3 m. - Kaletka Karolina - Knurów
kategoria IV - chłopcy 2004 - 2001:
1 m. - Hajduk Norbert - Mysłowice
2 m. - Wojciechowski Piotr - Gierałtowice
3 m. - Porwolik Łukasz - Mikołów
kategoria V - dziewczęta 2000 - 1998:
1 m. Palacz Wiktoria - Ruda Śląska
2 m. Ciechomska Natalia - Stara Kuźnia
3 m. Dudczak Aleksandra - Stara Kuźnia
kategoria VI - chłopcy 2000 - 1998:
1 m. Danowski Kamil - Knurów
2 m. Grzegorzyca Patryk - Gierałtowice
3 m. - Wuzik Mateusz - Gierałtowice
kategoria VII - kobiety 1997 i starsze:
1 m. - Bielińska Monika - Przyszowice
2 m. - Lewicka Elżbieta - Knurów
3 m. - Wrońska Beata - Chorzów
kategoria VIII - mężczyźni 1997 - 1975:
1 m. - Bajon Bartłomiej - Nieborowice
2 m. - Swat Nataniel - Chudów
3 m. - Wojtek Paweł - Zabrze
kategoria IX - mężczyźni 1974 i starsi:
1 m. - Zielonka Robert - Chrzanów
2 m. - Sokołowski Marek - Mysłowice
3 m. - Nowaczyk Arkadiusz - Chorzów
 
Sponsorzy zawodów:
Urząd Gminy Gierałtowice, GOK w Gie-
rałtowicach, Telekomfort - Paniówki, Re-
stauracja Artus - Przyszowice, Jamar - 
Przyszowice, Pływalnia Wodnik - Paniów-
ki, Aqua Spa - Paniówki, Sportactive24.pl,
Piekarnia-Cukiernia Gatner - Paniówki,
Pizzeria Alibi - Przyszowice, Amigo-Bike - 
Mikołów,Zakład Wulkanizacyjny - Bogu-
sław Karcz - Paniówki. 

    6 września w Przyszowicach rozegrano 
tradycyjny Bieg Dożynkowy o Puchar Wój-
ta Gminy Gierałtowice. Na malowniczych 
trasach wokół pałacu Raczków rywalizo-
wało 211 zawodników w IX kategoriach.

    Bieg główny o Puchar Wójta na dystansie 3000 
m wygrali: Monika Bielińska z Przyszowic 
i Bartłomiej Bajon z Nieborowic, po ekscy-
tującym finiszu z Natanielem Swatem z Chu-
dowa. Zwycięzca przyznał, że wynik biegu byłby 
inny, gdyby jego rywal (Swat) nie spóźnił się na 
start około 25 sekund. 
    Sportowej walki nie zabrakło na wszystkich 
dystansach, dostosowanych do wieku uczestni-
ków. - Najważniejszy był sam udział w zawodach 
i próba pokonania własnej słabości - podkreślił 
prowadzący imprezę Jarosław Prokop. Starte-
rem honorowym zawodów był wójt gminy Joa-
chim Bargiel.
   Medaliści w poszczególnych kategoriach otrzy-
mali nagrody, oprócz tego wszyscy uczestnicy 

biegu wzięli udział w tradycyjnym loso-
waniu 100 nagród, czasem znacznej war-
tości. Listę sponsorów publikujemy 
obok. Imprezę wspólnymi siłami 
zorganizowali: Urząd Gminy i Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach oraz 
ZSP z Paniówek i Przyszowic. W organi-
zację imprezy zaangażowali się również 
nauczyciele WF ze szkół naszej gminy.

Wyniki:

    Justyna Górnik, 
juniorka Gardy Gie-
rałtowice, zdobyła brą-
z o w y  m e d a l  I X  
Międzynarodowych 
Mistrzostw Śląska  Ko-
biet w Boksie, które 
odbyły się 4-7 września 
w Gliwicach. W walce o finał 
(kat. Junior, waga 51 kg) nasza zawodniczka 
uległa 1:2 Julii Radys z Gwardii Łódź. Należy 
podkreślić, że w turnieju wzięło udział wiele 
czołowych zawodniczek Europy, które potra-
ktowały zawody jako etap przygotowawczy do 
Mistrzostw Świat w koreańskim Jeju.

Kolejny medal Justyny

Klasyfikacja końcowa 2003/04:
1. Odrzanka Dziergowice
2. Concordia Knurów 2003
3. LKS 35 Gierałtowice
4. Concordia Knurów 2004
5. Jedność 32 Przyszowice
6. Wilki Wilcza
7. GKS Gwarek Ornontowice
8. KS Bojków
Rocznik 2003/04:
Najlepszy zawodnik: Grączewski - Concordia Knurów 
Najlepszy strzelec: Grabas - Odrzanka Dziergowice
Najlepszy bramkarz: Suchan - LKS 35 Gierałtowice
Rocznik 2005/06:
Najlepszy zawodnik: Bul - GKS Gwarek Ornontowice
Najlepszy strzelec: Matuszek - Concordia Knurów 
Najlepszy bramkarz: Sobota - LKS 35 Gierałtowice

Klasyfik. końcowa 2005/06:
1. Concordia Knurów 2005
2. LKS 35 Gierałtowice
3. GKS Gwarek Ornontowice
4. Football Dreams Gliwice
5. GSF Gliwice
6. Jedność 32 Przyszowice

    W dniach 30-31 sierpnia br. na boisku LKS 35 
Gierałtowice odbyła się II edycja Turnieju Piłki 
Nożnej Multiplay Cup Gierałtowice.

    Do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn dzieci z ro-
czników 2003-20006. Wszystkie drużyny otrzy-
mały upominki, a najlepsi dodatkowo medale i pu-
chary. Wyniki rywalizacji zamieszczamy poniżej.

    Warto podkreślić, że dwudniowa impreza nie 
ograniczyła się tylko do rywalizacji sportowej. 
Było stoisko gastronomiczne, darmowe dmuchań-
ce, malowanie twarzy, gry i zabawy dla dzieci pod 
okiem trenera piłki nożnej, spotkanie z Jorgusiem 
(maskotką Górnika Zabrze), od którego dzieci 
dostały zdjęcia drużyny z Zabrza. 

    - Zapewnienie atrakcji i zorganizowanie turnie-
ju możliwe było dzięki sponsorom, którym chcia-
łem serdecznie podziękować - mówi prezes LKS 
35 Gierałtowice Ryszard Macha. A oto lista tych, 
którzy wsparli imprezę: Grupa Multiplay - współ-
organizator, Hurtownia Sportowa Allsport, Firma 
Plataner - Waldemar Tomiczek, Gospodarstwo 
Rolne Katarzyny i Józefa Wuzików z Gierałtowic, 
Urząd Gminy Gierałtowice. 

Multiplay Cup
Bartłomiej Bajon cieszył się podwójnie,
poza Pucharem i nagrodami regulami-
nowymi, wygrał również na loterii.

Monika Bielińska z Przyszowic zdobyła Puchar po raz 
czwarty i odebrała gratulacje od wójta Bargiela. 

Bieg główny

Sportowej ambicji nikomu nie brakowało

Liga piłki nożnej

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2014/2015

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  15. Czarni-Góral Żywiec

  14. Jedność 32 Przyszowice

  6. Iskra Pszczyna

  7. Górnik Pszów

  9. GTS Bojszowy

  5. GKS II Katowice

  4. Krupiński Suszec

  16. Podlesianka Katowice

10. Unia Turza Śląska

13. Unia Racibórz

1. Drzewiarz Jasienica

12. Szczakowianka Jaworzno

3. Forteca Świerklany

8. Gwarek Ornontowice

11. GKS Radziechowy-Wieprz

2. LKS Bełk
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    Po siedmiu kolejkach nowego sezonu z opty-
mizmem można spojrzeć na poczynania naszych 
drużyn w kl. A, gdzie świetnie radzi sobie Gwia-
zda Chudów (2 m. w tabeli - patrz str. 7). Gorzej 
jest w ligach wyższych - Jedność, osłabiona bra-
kiem podstawowych graczy (Mnochego i Ha-
joka), straciła w ostatnich dwóch meczach - cztery 
punkty. Mnochy wznowił już grę, Hajok leczy 
kontuzję.

Rafał Hajok opuścił mecz z Krupińskim - karetką. Po brutal-
nym faulu, na nogę gracza z Przyszowic założono szwy.


