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„Człowiek stworzony jest na to,
by szukać prawdy”

Blaise Pascal
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Kalendarium

Maj 2011

28.05.2011 r. - wyjazd do Gliwickiego Teatru
Muzycznego na operetkę „Księżniczka czar-
dasza”.  
Organizator: GOK
Więcej informacji na stronie nr 5.

Druk: CUD-DRUK 

    Informuje się mieszkańców gminy Gierał-
towice, iż począwszy od 16 kwietnia br. wzno-
wiona zostaje na terenie gminy akcja zbie-
rania odpadów „zielonych” umieszczanych 
w specjalnie do tego przeznaczonych wor-
kach.                    

    Mieszkańcy mogą nabyć specjalne worki, 
w których można składować odpady zielone tzw. 
miękkie, tzn. liście, trawa oraz miękkie koń-
cówki żywopłotu pochodzące z jego pielęgna-
cyjnego przycinania. Nie można tam składować 
np. twardych gałęzi drzew itp.                
Cena jednego worka wynosi 3,75 zł.
Worki będą zbierane 2 razy w miesiącu, 
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.
Warunkiem odbioru worków będzie wcześniej-

00sze (najpóźniej do godz. 12  w piątek poprze-
dzający wywóz) zgłoszenie zamiaru wystawie-
nia worków. Zgłoszenia należy dokonać w Re-
feracie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy lub 
w Biurze Sołtysa, gdzie będzie można również 
uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.                            

.
.
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Komunikat
Akcja zbierania zielonych odpadów

/Referat Ochrony Środowiska/

    Stosowanie w rolnictwie nawozów naturalnych 
takich jak obornik, gnojówka czy gnojowica wiązać 
się może z powstawaniem pewnych uciążliwości, 
w tym zapachowych. Aby je ograniczyć, należy pa-
miętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad 
zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą z dn. 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz Roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 80 poz. 479). 
.

O bezpiecznym nawożeniu

Dokończenie na s. 6

Komunikat dla rolników

  Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju 
w Przyszowicach od kwietnia rozpoczęło reali-
zację projektu „Komputer i ja”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.            
Projekt ten będzie realizowany w Szkole Pod-
stawowej w Chudowie i Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Przyszowicach, wśród 
uczniów klas 1 - 3 oraz ich rodziców.             
    Zajęcia w ramach projektu dotyczą bezpie-
cznego korzystania przez dzieci z komputera 
oraz internetu. Poprzez gry symulacyjne dzieci 
będą poznawały w jaki sposób można bez-
piecznie uczyć się przy pomocy komputera 
i interentu, a tym samym nie narazić się na 
niebezpieczeństwa czekające w sieci.          
W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z językiem 
angielskim niezbędnym do sprawnej obsługi 
komputera i internetu.                      
    Spotkania organizacyjno - informacyjne z ro-
dzicami uczniów klas 1 - 3 szkól podstawowych 
odbędą się:                               
27.04.2011 r. o  godz. 17.00 w Przyszowicach,
28.04.2011 r. o  godz. 18.30 w Chudowie.
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Komputer i ja - projekt CEiWR

   O zwyczajach wielkanocnych na dawnym Śląsku opowiada Jolanta Krawiec z Towa-
rzystwa Miłośników Przyszowic.

Wielkanoc na dawnym Śląsku

Przewodniczący Rady 
Gminy Gierałtowice

Marek Błaszczyk
.

Wójt Gminy 
Gierałtowice

Joachim Bargiel
.

    Wiele zwyczajów wielkanocnych już zanikło, 
ale warto je przypomnieć i chociaż niektóre, nieco 
zmienione nadal pielęgnować.                                         

  Całkowicie zanikł już zwyczaj chodzenia 
dziewcząt z goikiem, czyli choinką przystrojoną 
w kolorowe wstążki i pomalowane wydmuszki 
z jajek. Gospodynie przyjmowały dziewczęta za-
zwyczaj w sieni, za odwiedziny domu i ciekawe 
przyśpiewki wkładały im w podzięce do koszy-
czka jakieś wiktuały, często jajka i słodycze.                                  
    Palmy też wyglądały inaczej. Wykonane były 
z gałązek wierzby (bazie) i kwitnącej leszczyny. 
Koniecznie musiała też być trzcina. Taką po-
święconą palmę wieszano na zewnątrz domu za 
oknem lub przy drzwiach wejściowych, a po roku, 
gdy wieszano nową -  zeszłoroczną palono w pie-
cu, gdyż nie wolno jej było sprofanować.     
   Przy święceniu ognia w Wielką Sobotę widać 
było pomysłowość chłopców. Musieli utrzymać 
w tlołach żar tak długo, by od kościoła donieść go 
do domu, okrążyć stodołę, dom, zadymić wszy-
stkie izby i w końcu wrzucić do pieca.        
    W Wielki Tydzień tylko do środy można było 
wykonywać wszelkie większe prace i porządki, bo 
już od czwartku przeżywało się misterium męki 
Pańskiej. Wtedy można było wykonywać tylko 
lekkie prace domowe związane z przygo aniem 

.
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do świąt, a dziewczęta zajmowały się ozdabianiem 
kroszonek. Używano tylko barwników natural-
nych, jak łupiny cebuli , buraki, zielone zboże.                                
    W Wielką Sobotę pokarmy do kościoła zanosiła 
tylko szlachta. Z biegiem czasu zwyczaj ten prze-
jęły też niższe warstwy społeczne. Do koszyka 
wkładano tylko podstawowe produkty, wśród 
których nie mogło zabraknąć soli. Poświęcone  
pokarmy  wolno było jeść dopiero  na wielkanocne 
śniadanie. 
    Pierwszy dzień Wielkanocy wszyscy spędzali 
w gronie rodzinnym. Wielkie odwiedziny odby-
wały się dopiero w drugi dzień świąt. Na ten termin 
planowano też wesela.                  
   Obecnie zaczyna zanikać typowy śmiergus, 
czyli lany poniedziałek, który na Śląsku obcho-
dzili wszyscy. Do domów, gdzie były dziew-
czyny, nawet bardzo małe, przychodzili chłopcy 
sąsiadów, znajomych, a nawet z dalszej okolicy 
i polewali panienki kulturalnie perfumami. Za to 
częstowani byli słodyczami. Oczywiście mło-
dzieńcy droczyli się z dziewczętami, które tylko 
czekały na większy strumień wody, gdyż zna-
czyło to, że mają powodzenie. One z kolei odda-
wały im z nawiązką w pierwszy dzień po świę-
tach. Dzięki takim zwyczajom wkrótce tworzyły 
się nowe pary.                              

.
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J. Krawiec

Gimnazjaliści z Gierałtowic na wystawie swoich prac fotograficznych

   W gimnazjum w Gierałtowicach realizujemy 
projekt partnerskiej współpracy szkół Comenius 
o nazwie „Where Are The European Rivers?”  
w skrócie WATER, co sprawia, że temat wody i za-
nieczyszczeń zbiorników wodnych jest nam 
szczególnie bliski. Dlatego też chętnie włączy-
liśmy się w obchody Światowego Dnia Wody, 
który przypada 22 marca.                    
    Już kilka dni wcześniej uczniowie przygotowali 
plakaty w języku angielskim, dotyczące polskich 
rzek, które później znalazły się na wystawie. 
Zgłaszali także swoje prace fotograficzne do kon-
kursu „Woda wokół nas”. Wszystkie zdjęcia zo-
stały zaprezentowane na wystawie, a gimnazjaliści 
przez cały dzień mogli głosować na najlepsze ich 
zdaniem prace. Zwyciężyło zdjęcie Krystiana Ko-
cura z kl. II b. Drugie miejsce zajęła praca Kata-
rzyny Zubek z kl. III b, natomiast na trzecim miej-
scu znalazły się dwie prace, które zdobyły jedna-
kową liczbę głosów - zdjęcie Joanny Krężel z kl.                     

.

 

Na pełen tajemnicy i nadziei czas Świąt Wielkiej Nocy
życzymy zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła.

Niech w naszych domach zagości 
życzliwość i wzajemne zrozumienie,

a świąteczna radość niech wypełni nasze serca 
i towarzyszy nam każdego dnia.

Wesołego Alleluja !
.

                              
III a i Krystiana Kocura. Kolejny konkurs zorgani-
zowany tego dnia dotyczył wiedzy ekologicznej. 
By wziąć w nim udział należało odpowiedzieć na 
8 pytań i wypełnić kartę konkursową. Uczniowie 
klas III i II uczestniczyli także w projekcji filmu 
„Święta woda”, poruszającego temat problemu 
ograniczenia dostępu do wody pitnej mieszkań-
ców Indii, z powodu ekspansywnej działalności 
firmy Coca-Cola.                              ./A. Bargiel-Firlit/

O wodzie i ekologii w ramach COMENIUSA
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w dniu 31 marca 2011 r.

   Członkowie Towarzystwa Miłośników Przy-
szowic z dniem 23 marca rozpoczęli wiosenne 
sprzątanie świata pod hasłem: „Dwie godziny 
dla gminy”. 

    Akcją objęto teren przy Kłodnicy, przylegający 
do polany, na której rośnie lipa Witosław (pomnik 
przyrody), popularnie zwana Witulą. Efektem pra-
cy dziesięcioosobowej grupy było kilkanaście wo-
rów z przeróżnymi śmieciami: ze szkłem okien-
nym, butelkami, plastikami, artykułami gospo-
darstwa domowego, a nawet gruzem. 
Urząd gminy udostępnił samochód; przyczepę 
trzeba było załadować dwa razy - pierwszym tran-
sportem wywieziono kilkanaście opon, które ktoś 
podrzucił na niezamieszkały teren, drugim ciężkie 
wory ze śmieciami.
   Członkowie Towarzystwa Miłośników Przy-
szowic, którzy sprzątali świat, z zadowoleniem
oglądali efekt swojej pracy - uporządkowany za-
gajnik, który od kilku lat stanowił dzikie wysypis-

sko. Latem nie było widoczne, gdyż zasłaniała je 
bujna zieleń, teraz teren ten może cieszyć oczy już 
od wczesnej wiosny.
   Warto byłoby zlikwidować szpecące naszą 
gminę inne dzikie wysypiska, które widać wzdłuż 
dróg poza terenem zabudowanym. 

Wiosenne sprzątanie gminy

A. Biskup TMP

misji Kultury, Oświaty i Zdrowia, Artur To-
miczek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Marian Szołtysek - przewodniczący Komisji Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Paweł Hirsz - przewodni-
czący Komisji Budżetu i Planowania.
    W dalszej części obrad VII sesji radni rozpa-
trzyli i podjęli szereg uchwał dotyczących m.in.:
A) Zmiany uchwały nr IV/17/10 RG Gierałtowice 
z 23.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-
2028. B) Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2012 środ-
ków stanowiących fundusz sołecki. C) Udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego na 
realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic 
Zabrskiej i Leśnej w Paniówkach”. D) Zgody na 
wniesienie przez gminę Gierałtowice wkładów 
niepieniężnych. E) Ustalenia stawek czynszu i za-
sad najmu pomieszczeń w budynkach zespołów 
szkolno-przedszkolnych oraz szkolnych boisk 
sportowych.
    Po głosowaniu radni wysłuchali sprawozdania 
wójta gminy Joachima Bargiela z jego działal-
ności w okresie międzysesyjnym oraz informacji 
sołtysów dotyczących sołectw. Ostatnim punktem 
obrad były odpowiedzi na interpelacje oraz wolne 
głosy i wnioski. Po jego wyczerpaniu przewodni-
czący Marek Błaszczyk zamknął obrady VII sesji 
RG.

    Obrady VII sesji RG Gierałtowice miały miej-
sce w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach. Poprowadził je Marek Bła-
szczyk - przewodniczący RG Gierałtowice.    
    Przed rozpatrzeniem i podjęciem uchwał radni 
zapoznali się ze sprawozdaniami z posiedzeń po-
szczególnych komisji RG w okresie międzysesyj-
nym. Prace komisji w dużej mierze dotyczyły opi-
niowania projektów nowych uchwał Rady Gminy. 
Istotne znaczenie dla budżetu domowego miesz-
kańców gminy będzie miała projektowana uchwa-
ła dotycząca dofinansowania inwestycji służących 
ochronie środowiska. Gmina ma zamiar dopłacać 
do instalacji nowych kotłów grzewczych w budyn-
kach mieszkalnych. Na dofinansowanie mogą li-
czyć również mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się 
ze swoich posesji azbestu. W tym wypadku mak-
symalna kwota dotacji wyniesie 600 zł i nie może 
przekroczyć 80% kosztów związanych z zała-
dunkiem, transportem i unieszkodliwieniem od-
padów. O pozytywnym zaopiniowaniu projektu tej 
uchwały przez Komisję Samorządu, Przestrzega-
nia Prawa i Utrzymania Porządku poinformował 
jej przewodniczący Krzysztof Wiaterek. Z kolei 
Artur Tomiczek - wiceprzewodniczący Komisji 
Górnictwa -  poinformował m.in. o pracach komi-
sji związanych z analizą wpływu eksploatacji złóż 
węgla kamiennego przez KWK „Sośnica-Mako-
szowy” na tereny znajdujące się na powierzchni. 
Analizy dotyczyły m.in. eksploatacji pokładu 
405/1 ścianą h50. 
Sprawozdania z działalności komisji zreferowali 
również: Grażyna Malec - przewodnicząca Ko-

.

  18 kwietnia w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Paniówkach gościła wiceminister 
edukacji Krystyna Szumilas. 
   Jej wizyta związana była z realizacją przez 
placówkę oświatową w Paniówkach rządowego 
programu „Radosna szkoła”. W spotkaniu udział 
wzięli włodarze gminy Gierałtowice - wójt Joa-
chim Bargiel i przewodniczący RG Marek Bła-
szczyk oraz dyrektorzy zespołów szkolno-przed-
szkolnych, a także szerokie grono nauczycieli.
   Więcej na temat wizyty i realizowanego pro-
gramu w kolejnym (49) wydaniu „WIEŚCI”.

  Podczas wyborów do rad powiatowych 
Śląskiej Izby Rolniczej (3 kwietnia br.) wybra-
ny został nowy skład Rady Powiatowej Ślą-
skiej Izby Rolniczej Powiatu Gliwickiego.
    W skład rady powiatowej działającej na terenie 
powiatu gliwickiego weszli: Roman Włodarz 
(gmina Gierałtowice), Gerard Urbanik (gmina 
Pilchowice), Piotr Kropsz (gmina Pyskowice), 
Bernard Zych (gmina Rudziniec), Władysław 
Butor, Czesław Siebielec (gmina Sośnicowice), 
Krystian Kiełbasa, Cecylia Zawiola (gmina 
Toszek), Grzegorz Rzepa, Jan Sudo (gmina 
Wielowieś), Józef Ciupka (miasto Gliwice) oraz 
Bronisław Wyżgolik (miasto Zabrze).

Serwis informacyjny Powiatu Gliwickiego

    Ośrodek zdrowia w Gierałtowicach wydłuży 
czas pracy i dwa razy w tygodniu będzie przyj-

00mował pacjentów do godz. 18 , ale dopiero na 
przełomie miesięcy maj-czerwiec br. - informuje 
w piśmie skierowanym do wójta gminy Joachi-
ma Bargiela, dr Katarzyna Cybulska - kie-
rowniczka NZOZ „GMINMED” w Gierałtowi-
cach. Dokładna informacja odnośnie nowych go-
dzin otwarcia ośrodka zdrowia ogłoszona zosta-
nie z miesięcznym wyprzedzeniem i umieszczo-
na na tablicy ogłoszeń NZOZ „GMINMED”.
W ww. piśmie doktor Cybulska ustosunkowała 
się również do postulatu rozszerzenia świadczeń 
medycznych. Wyjaśnia w nim, że umowa zawar-
ta z NFZ na rok 2011 nie przewiduje poszerzenia 
oferty usług o lekarzy specjalistów - dodając, że 
aktualnie NFZ takich umów nie zawiera. Zatru-
dnienie w przychodni specjalistów obecnie jest 
możliwe jedynie na zasadach komercyjnych.      
    Temat utrudnień w dostępie do świadczeń me-
dycznych w sołectwie Gierałtowice, wywołany 
został w trakcie obrad VI sesji Rady Gminy Gie-
rałtowice (24 lutego br.). Dotychczas dla miesz-
kańców sołectwa lekarz w przychodni dostępny 

00jest praktycznie do godz. 14 , a przez to dla 
dużej części osób pracujących - nieosiągalny.     
Interpelację w tej sprawie, skierowaną do wójta 
gminy Gierałtowice, złożyła radna Urszula Cie-
ślik. Planowane wydłużenie czasu pracy ośrodka 
zdrowia, to efekt działań związanych z ww. inter-
pelacją. 

 

.

     7 i 8 kwietnia br. pracownicy Urzędu Gminy 
Gierałtowice odbyli ćwiczenia, których celem 
było doskonalenie procedur z zakresu zarzą-
dzania sytuacją kryzysową na wypadek pod-
wyższenia gotowości obronnej państwa, stanu 
wojennego i wojny.
   Zajęcia odbyły się w ramach powiatowego, 
dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kry-
ptonimem „PIAST 2011”. W ćwiczeniu czynny 
udział wzięli: starosta powiatu, prezydent Knu-
rowa, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin z tere-
nu powiatu gliwickiego oraz podlegli im urzę-
dnicy. Przed ćwiczeniami przeprowadzono szko-

lenie pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice 
oraz osób zatrudnionych w jednostkach podle-
głych i nadzorowanych przez wójta. Ćwiczono 
m.in. przeprowadzenie akcji kurierskiej mającej 
na celu doręczenie kart powołania do odbycia 
ćwiczeń wojskowych oraz do czynnej służby w ra-
zie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Prze-
prowadzono również trening mający na celu przy-
jęcie kilku tysięcy osób ewakuowanych, a także 
utworzenie zastępczego miejsca funkcjonowania 
urzędu w pałacu w Przyszowicach - przy jednocze-
snym braku zasilania energią elektryczną.   

J.M.

Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.
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Spotkanie z pieśnią sakralną
im. ks. G.G. Gorczyckiego

    16 i 17 kwietnia w kościele pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gierałtowicach odbyło się XIX 
„Spotkanie z pieśnią sakralną” im. ks. Grze-
gorza Gerwazego Gorczyckiego. 
    Po raz pierwszy w swojej 19 -letniej historii im-
preza ta odbyła się w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego imienia tegoż Patrona. 
- Stało się tak za sprawą nawiązania współpracy 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
z organizatorem festiwalu - Stowarzyszeniem 
gorczycki.pl - wyjaśnia dyrektor GOK Paweł 
Rosicki - Ksiądz Gorczycki patronuje obydwu 
imprezom, stąd pomysł włączenia Gierałtowic do 
kalendarza imprez największego na Śląsku festi-
walu muzycznego - dodaje dyrektor Rosicki. 
    Co przez to zyskały gierałtowickie spotkania? 
Z pewnością większą możliwość kontaktu miej-
scowej publiczności z muzyką w wykonaniu zna-
nych zespołów zawodowych. Pierwszym efektem 
współpracy był występ świetnego Śląskiego
Chóru Puzonowego pod dyrekcją Adama Weso-
łowskiego, który odbył się w kościele w Gierał-
towicach. Ponieważ członkowie tego zespołu są 
wybitnymi wirtuozami gry na puzonie, zajmują-
cymi nierzadko czołowe miejsca w zawodowych 
zespołach orkiestrowych, nietrudno się domyślić, 
że ich występ zrobił ogromne wrażenie. Oktet pu-
zonowy z towarzyszeniem kotłów oczarował pu-
bliczność, zwłaszcza wykonując sławną V Sym-
fonię c-moll Ludwiga van Beethovena. Nagrodą 
za piękne, czyste brzmienie i niezwykły sposób 
przekazania muzyki wielkiego klasyka, były go-
rące brawa, które przywołały zespół do bisu. Warto 
dopowiedzieć, że wykonanie tego utworu w Gie-
rałtowicach było równocześnie jego światową 
premierą - oczywiście w instrumentacji na puzony 
i kotły, którą opracował Paweł Pietruszewski.
To interesujące wydarzenie muzyczne działo się 
17 kwietnia - drugiego dnia spotkań. Natomiast 
dzień wcześniej w sobotę o godz. 16.30 połączone 
chóry z gminy Gierałtowice pod dyrekcją Beaty 
Stawowy, dokonały uroczystego otwarcia XIX 
spotkania z pieśnią sakralną wykonaniem dostoj-
nej pieśni hymnicznej „Gaude Mater Polonia”. 
W dalszej części koncertu, który prowadziła Ga-
briela Więcko, wystąpiły wszystkie chóry z gminy 
Gierałtowice. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że 
nasze zespoły śpiewacze ciągle się rozwijają, 
wzbogacając swój repertuar, szlifując utwory ze 
stałego repertuaru, czy też urozmaicając koncerty 
występami z towarzyszeniem solistów grających 
na instrumentach. W ich występach widać pasję 
i zaangażowanie, a słychać efekty pracy.   

Na spotkaniu w gierałtowickiej świątyni, każdy 
z zespołów wykonał przynajmniej jeden utwór, 
który dostarczył wzruszeń i choć na chwilę prze-
niósł słuchaczy w inną rzeczywistość. Koncert 
rozpoczął chór Bel Canto z Chudowa pod dyrekcją 
Barbary Jałowieckiej-Cempury. W dalszej części 
zaśpiewał chór Cecylia z Paniówek pod batutą 
Androniki Krawiec, któremu towarzyszyły fle-
cistki: Sandra Gibiec, Gabriela Sznajduch, Jadwi-
ga Waluga oraz na wiolonczeli Konrad Długaj. 
Przyszowickiego Słowika poprowadził maestro 
Henryk Mandrysz, natomiast gospodarze - chór 
Skowronek z Gierałtowic wystąpił pod dyrekcją 
Beaty Stawowy. Gierałtowiczanom na organach 
akompaniował Mirosław Marcol, a partie solowe 
na oboju wykonała Karolina Stawowy. Koncert 
zakończyła wykonana przez gospodarzy kompo-
zycja „San Subito”, która jednocześnie była pię-
knym nawiązaniem do beatyfikacji Jana Pawła II. 
Zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i kwiaty, 
które wręczali: wójt Joachim Bargiel oraz dyrektor 
Paweł Rosicki.
Imprezę zorganizował GOK w Gierałtowicach 
we współpracy z chórem Skowronek.       

Jerzy Miszczyk

Śląski Chór Puzonowy

Chór Skowronek z Gierałtowic

    Autorzy najpiękniejszych śląskich kroszo-
nek wzięli udział w XXII edycji konkursu   
organizowanego przez Muzeum w Gliwicach 
pt. „Górnośląskie Kroszonki”. 
    Na tegoroczną jego edycję wpłynęło 230 pię-
knych jaj wielkanocnych, nadesłanych przez 
46 mistrzów sztuki zdobniczej.
    Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 
9 kwietnia w siedzibie gliwickiej placówki 
muzealnej.  W konkursie od wielu lat uczestniczą 
artyści z gminy Gierałtowice, zdobywając na-
grody i wyróżnienia. Nie inaczej było i w tym 
roku. Znana i ceniona za swoje małe arcydzieła 
Joanna Urbanik z Gierałtowic otrzymała wyróż-
nienie w prestiżowej kategorii prac wykonanych 
techniką rytowniczą.  
Wielkie brawa należą się 
również Agnieszce Szołty-
sek z Przyszowic, która 
otrzymała Nagrodę Bisku-
pa Gliwickiego. 
Pani Agnieszka jest debiu-
tantką w konkursie. Swoją 
plastyczną wizję ozdobie-
nia kroszonek zaprezen-
towała na okazałych ja-
jach gęsich. 
Wszystkie nagrodzone prace można oglądać do 
9 maja br. na wystawie pokonkursowej.  

Kroszonka 
Agnieszki Szołtysek

Od lewej: Joanna i Józef Urbanikowie, Agnieszka Szołtysek

Kiermasze Wielkanocne
    15 kwietnia w sali sesyjnej UG w Gierałtowi-
cach, a 16 na terenie basenu „Wodnik” w Pa-
niówkach odbyły się Kiermasze Wielkanocne, 
zorganizowane przez UG Gierałtowice. Trady-
cyjnie swoje ozdoby świąteczne wystawiały na 
nich panie z kół gospodyń wiejskich z terenu 
gminy. Nie zabrakło też świetlic środowisko-
wych z GOK oraz osób prywatnych. Piękne 
kroszonki, stroiki świąteczne, zajączki i inne 
wyroby rękodzieła oferowane w przystępnych 
cenach sprawiły, że wielu mieszkańców gminy 
chętnie je nabyło. Dodatkową atrakcją były war-
sztaty malowania pisanek zorganizowane z my-
ślą o najmłodszych mieszkańcach, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców.
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    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
zaprasza na wyjazd do Gliwickiego Teatru 
Muzycznego na operetkę Emmericha Kalmana 
„Księżniczka czardasza”. 

Spektakl odbędzie się    br.
30Wyjazd o godz. 17 .

Koszt wyjazdu: 34 zł - bilet normalny
29 zł - bilet ulgowy - emeryci, renciści, 
uczniowie. 
Zapisy do końca kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gierałtowicach lub pod numerem 
telefonu: 32 301 15 12.
Serdecznie zapraszamy!

28 maja

    W uroczystości wzięli udział: wiceminister edu-
kacji Krystyna Szumilas i śląski kurator oświaty 
Stanisław Faber. W trakcie spotkania dokonano 
podsumowania wyników z terenu Delegatury 
w Gliwicach oraz wręczono uczniom pamiątkowe 
medale i zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata.                   
    Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałto-
wicach tytuł laureata zdobyło czterech uczniów. 
W ich gronie znaleźli się: Jakub Wiaterek ze 
Szkoły Podstawowej, który został laureatem Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Mate-
matyki z Elementami Przyrody oraz trzy uczen-
nice Gimnazjum - Laura Dymarz z biologii, 
Karolina Kowalik z geografii i Marta Rożek, 

która została podwójną laureatką - z fizyki i języka 
angielskiego. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach dyplom laureata odebrało 
dwóch uczniów Gimnazjum: Wiktoria Bartocha 
z biologii oraz Krzysztof  Tomaszek z historii.                     
    Nauczycielom, którzy pomagali uczniom przy-
gotować się do udziału w konkursach, wręczono 
Listy Gratulacyjne Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Otrzymały je: Barbara Sztejnbis, Barbara Rap-
cia, Iwona Sznapka, Alina Rajca i Aleksandra 
Bargiel-Firlit - nauczycielki z ZSP w Gierałto-
wicach oraz Eryka Dymarz i Janina Widuch - 
nauczycielki z ZSP w Przyszowicach.

     4 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyło się uroczyste 
zakończenie tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego. 

Zaprasza Podsumowanie Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych

    Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach: 
Karolina Kowalik, Agata Stawarska, Karol 
Sobieraj i Szymon Zubek zdobyli I nagrodę 
w konkursie na wykonanie strony internetowej 
pt. „Lasy i parki w mojej gminie” przeprowa-
dzonym w ramach VIII „Tygodnia Ziemi” w Za-
brzu. Podsumowanie konkursu odbyło się 12 
kwietnia w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu.
    Strona wykonana przez gimnazjalistów z Gie-
rałtowic zawiera opisy terenów zielonych gminy 
i promuje ich walory przyrodnicze. Uczniowie 
poruszyli w niej także tematy związane z ochroną 
przyrody - problem dzikich wysypisk. Podkre-
ślili również aktywne działania władz i miesz-
kańców gminy na rzecz ochrony środowiska, 
akcentując akcje ekologiczne, które mają miej-
sce w gierałtowickim ZSP. Działania twórców 
strony wspierała Joanna Tyc - nauczycielka 
informatyki  w ZSP w Gierałtowicach. Nagro-
dzona strona dostępna jest pod adresem: 
www.naszelasy.cba.pl

Nagroda za projekt strony 
internetowej

    Duży sukces odniosły Kasia Adamczyk i Dominika Słaboń - członkinie koła filate-
listycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach, które awanso-
wały do Finału 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego 
pt. „Mazury cud natury”. 

    Sukces ten zapewniły sobie wy-
grywając 9 kwietnia półfinał tej 
imprezy, który odbył się w SP 
im. Adama Mickiewicza w Za-
brzu. Kasia w grupie szkół pod-
stawowych, Dominika w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych. Do-
dać należy, że w zabrzańskim 
półfinale 5 miejsce zajęła Kinga 
Tyc z Gimnazjum nr 2 w Paniów-
kach. W konkursie uczestniczyło 
50 uczniów z podstawówek, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych z terenu Zabrza, Rudy 
Śląskiej i gminy Gierałtowice.
    Zadania, które uczestnicy mieli do wykonania 
polegały na rozwiązaniu dwóch testów: pierwszy 
dotyczył wiedzy filatelistycznej i historii poczty, 
drugi związany był z tematem przewodnim kon-
kursu. Dodatkowo wykonywali minieksponaty fi-
latelistyczne. Zmagania konkursowe obserwo-
wało spore grono zaproszonych gości. Wśród nich 
znalazły się znane osoby publiczne - m.in. poseł 
Mirosław Sekuła i wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, którzy od lat kibicują młodym

filatelistom i fundują nagrody. 
    Podsumowując udany występ naszych filate-
listów w zabrzańskim półfinale należy podkreślić, 
że w kole przy ZSP w Gierałtowicach od 10 lat 
zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Słaboń, która 
dochowała się już wielu finalistów. Jej pod-
opieczni 17 razy (w różnych kategoriach wieko-
wych) brali udział w finałach ogólnopolskich. 
Członkowie gierałtowickiego koła 5-krotnie zaj-
mowali drugie miejsce w Polsce. J.M.

    15 kwietnia z samego rana naszą szkołę odwie-
dzili policjanci z niezwykłym gościem - psem 
Sznupkiem - maskotką śląskiej policji, która od 
wielu lat towarzyszy dzieciom w różnych, często 
trudnych sytuacjach.                     
    Podczas apelu przygotowanego przez uczniów 
klas IV, pod okiem nauczycielek: Joanny Tyc 
i Teresy Ral, uczniowie klas I-IV przypomnieli 
sobie przepisy dotyczące ruchu drogowego. 
Zobaczyli też film edukacyjny pt.: „Sznupek ra-
dzi, jak być bezpiecznym na drodze”. Policjanci 
opowiadali o zasadach bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, o ostrożności w kontaktach z doro-
słymi oraz jak należy zachowywać się w przy-
padkach napotkania agresywnych psów. Najwię-
kszą atrakcją był jednak sam Sznupek, który 
wspaniale bawił się z dziećmi, a każde dziecko 
mogło się z nim przywitać i dotknąć go, co spra-
wiało im wielką radość. Na zakończenie pozo-
wano do pamiątkowego zdjęcia z policjantami 
i Sznupkiem.                        

.

.Teresa Ral

ABF
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METALKOP  Sp. z o.o. ;  41- 800 Zabrze, ul. Hagera 43   

Tel. kontaktowy   32 274 69 09 

Młodszych górników, górników i cieśli  p.z.
Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej i mechanicznej p.z.

/Referat Ochrony Środowiska/

    W Zespole Pałacowo Parkowym w Przyszo-
wicach pojawiło się aż 20 nowych „domków” 
dla ptaków.    . 

    Akcja wieszania budek lęgowych odbyła się 
8 marca br. Z ogromnym entuzjazmem uczestni-
czyli w niej uczniowie piątej klasy ze Szkoły 
Podstawowej w Chudowie, pomagając zawiesić 
budki na wcześniej oznaczonych drzewach.    
Akcję zorganizowały przedstawicielki Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałto-
wice: Jolanta Mikina i Agnieszka Musioł we 
współpracy z Dorotą Nocoń - nauczycielką przy-
rody w Szkole Podstawowej im. Witolda Budry-
ka w Chudowie. Piątoklasiści dowiedzieli się jak 
ważne są budki lęgowe dla ochrony gatunkowej 
ptaków. Ponadto uzyskali wiele ciekawych infor-
macji na temat flory i fauny przyszowickiego 
parku. Odbyli również spacer trasą ścieżki dyda-
ktycznej, która zaczyna się w Przyszowicach, 
a kończy w Chudowie. 
    Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na lo-
katorów nowych budek - wrócimy jesienią, aby 
je wyczyścić przed zimą i przygotować na nowy 
sezon lęgowy. Na zakończenie uczniowie otrzy-
mali drobne upominki zachęcające do samo-
dzielnego pogłębiania wiedzy przyrodniczej.                   

.

.
Dorota Nocoń

   
1. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub 
płynnej, stosuje się wyłącznie w okresie od 1 marca 
do 30 listopada (z wyjątkiem nawozów stosowa-
nych do upraw pod osłonami).                           
2. Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z gle-
bą nie później niż następnego dnia po ich za-
stosowaniu.                   
3. Nawozy naturalne stosuje się w odległości co naj-
mniej 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć 
wody, brzegów zbiorników i cieków wodnych.    
4. Gnojowicę i gnojówkę można stosować, gdy po-
ziom wód podziemnych jest poniżej 1,2 m i poza 
obszarem płytkiego występowania skał szczelino-
wych.                      
5. Zabrania się stosowania nawozów naturalnych na 
glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, za-
marzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opa-
dów deszczu.                                        
6. Nie należy stosować nawozów naturalnych w po-
staci płynnej na glebach bez okrywy roślinnej, poło-
żonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%. 
7. Nie wolno stosować nawozów naturalnych w po-
staci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczo-
nych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwie-
rzęta.                       
8. Przypomina się również, iż gnojówkę i gnojowicę 
przechowuje się wyłącznie w szczelnych zamknię-
tych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gro-
madzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji, zaś 
obornik - na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpie-
czonych w taki sposób, aby wycieki nie przedosta-
wały się do gruntu. 

.

.

.

.

.

.

Zasady stosowania nawozów 
naturalnych w aspekcie 
ochrony środowiska (Cd. ze s. nr 2)

Szachowe Grand Prix 
Gminy Gierałtowice

    Nie umiesz grać? Przyjdź na nasze zajęcia szachowe w Przyszowicach, w każdy poniedziałek 
o godz 17.00 w świetlicy „starej szkoły” na II piętrze.

Termin rozegrania kolejnego turnieju przewidziano na 5 maja br.  O zwycięstwie w całym 
cyklu GP zadecyduje suma punktów zdobytych w 5 turniejach. Do rozegrania pozostało 
jeszcze 6. Zapraszamy: dzieci, młodzież i dorosłych. Szachistów początkujących i zaawan-
sowanych. Szczegóły na: www.gok.gieraltowice.pl 

    Szachowe Grand Prix Gminy nabiera ru-
mieńców za sprawą rosnącego zaintereso-
wania turniejem i ciekawych wydarzeń przy 
szachownicach.
    
    Drugi z cyklu ośmiu turniejów w ramach Sza-
chowego GP (7 rund szachów szybkich P’ 15) 
rozegrano 7 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach. Jego otwarcia dokonał 
dyrektor GOK Paweł Rosicki, który jest po-
mysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia.   
   Do grona faworytów turnieju należeli trzej za-
wodnicy: posiadacze I kategorii szachowych -  
Antoni Prokopczuk z Kędzierzyna-Koźla (zwy-
cięzca I turnieju GP) i Maksymilian Piecowski  
z Rybnika oraz utytułowany junior Jakub Wiaterek 
(II kat.) z Gierałtowic. Caissa* jednak tego dnia 
postanowiła sprzyjać graczowi spoza klasyfika-
cyjnej szpicy i żeby było dowcipniej, osobie, która 
na rozgrywki przyjechała z racji obowiązków za-
wodowych redaktora „WIEŚCI Gminy Gierałto-
wice”. Turniej wygrał Jerzy Miszczyk zdobywa-
jąc 6,5 pkt. z 7 możliwych. Drugi był Jakub Wia-
terek uzyskując 6 pkt., trzeci Maksymilian Pie-
cowski - 4,5 pkt.  
    Po dwóch turniejach na czele klasyfikacji gene-
ralnej GP z 11 pkt. znajduje się 13-letni gierałtowi-
czanin  Jakub Wiaterek.
W klasyfikacji generalnej dzieci do lat 10 (rocznik 
2001 i młodsi) prowadzi z 3 pkt. Bolesław Pawlas 
z gminy Gierałtowice. W klasyfikacji generalnej 
juniorów do lat 14, miejsca 2 i 3 z 7 pkt. zajmują: 
Dawid Nowak i Karol  Istel z Knurowa. 

.

. 

Cieszy ambitna postawa pozostałych szachistów 
z gminy Gierałtowice: 9 letniej Klaudii Wagner 
(trenuje w Gliwickiej Akademii Szachowej), która 
w turnieju zdobyła 2,5 pkt. - 14 m., 10 letniej 
Adrianny Bednarek i 9 letniego Kamila Klu-
cznioka - zdobyli po 1,5 pkt. - m: 18 i 17 oraz 
seniora turnieju - 73 letniego Hipolita Nowaka, 
który z dorobkiem 1,5 pkt. zajął 16 m.  
Jak widać królewska gra łączy wiele pokoleń 
mieszkańców gminy.    

Niespodzianki w II turnieju

Caissa* - mityczna triada tracka przedstawiana jako bogini szachów.

Tekst i foto: J. M.

1.   II   Jerzy Miszczyk - TMS Roszada Gliwice                   6,5

2.   II   Jakub Wiaterek - UKS Pałac Młodzieży Katowice      6

3.   I   Maksymilian Piecowski - MKSz Rybnik                   4,5

4.   III  Piotr Szolc - Zabrze                                                4,5

5.   II   Gerard Goczoł - KKSz Szach Kędzierzyn Koźle       4,5

6.   I    Antoni Prokopczuk - KKSz Szach Kedzierzyn-Koźle   4      

.

.

kat.

II Turniej o GP Gminy Gierałtowice - (pierwsza szóstka)

Na pierwszym planie - lider klasyfikacji generalnej GP Jakub Wiaterek

Skat
    9 kwietnia w restauracji Artus w Przyszo-
wicach rozegrano III Grand Prix Okręgu 
Zabrze w Skacie o Puchar im. Stanisława Pil-
nego.
    Do rywalizacji przy karcianych stolikach za-
siadło 120 graczy. Turniej naszpikowany był czo-
łowymi zawodnikami tej dyscypliny. Po zaciętej 
walce w trakcie 2 serii najwięcej punktów zgroma-
dził Piotr Kaszuba z KS Łabędy Gliwice (2977 ), Dokończenie na s. 7
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informator

Nagrody za rozwiązanie wykreślanki z nr 47 „WIEŚCI” otrzymują: 

                                                                                  

Romualda Bo-
rucka z Gierałtowic, Renata Bryłka z Paniówek, Henryk Gabryszewski z Zabrza. 
Nagrodą jest bezpłatny udział (w okresie 3 miesięcy od daty nadesłania rozwią-
zania krzyżówki) w jednej z imprez wyjazdowych organizowanych przez GOK.

    20 kwietnia piłkarze Górnika Zabrze: Michał Bemben, 
Michał Pazdan, Mateusz Sławik i Mateusz Zachara od-
wiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach. 
Wizyta zawodników była nagrodą dla uczniów za wygra-
ną w II Turnieju Młodych Kibiców Górnika z gminy 
Gierałtowice.
    Piłkarze zostali gorąco powitani przez ponad stu uczniów 
oraz wójta gminy Joachima Bargiela i dyrektora ZSP Janusza 
Magierę.
Jedną z atrakcji spotkania był film promujący zabrzański 
klub. Uczniowie wzięli także udział w konkursie żonglerki. 
Najwięcej czasu zajęły jednak na pytania uczniów skiero-
wane do zawodników. Bemben, Pazdan, Sławik i Zachara 
opowiadali między innymi o tym jak powinien odżywiać się 
piłkarz, w jakim klubie chcieliby kiedyś wystąpić, czy często 
trapią ich kontuzje oraz co lubią robić poza graniem w piłkę 
nożną.

Dokończenie 
ze strony 6

dzięki czemu stanął na najwyższym stopniu podium. 
Miejsce 2. zajął reprezentant gospodarzy - LKS Jedność 32 
Przyszowice - Michał Szczecina (2874 p.), 3. był Grzegorz 
Pasieka (2801 p.) z Orkana Kamionka, a 4. kolejny repre-
zentant LKS Jedność 32 Przyszowice - Rudolf Dorsz (2797 
punktów).
Spośród pozostałych graczy klubu LKS Jedność 32 Przyszo-
wice miejsca w górnej części tabeli zajęli: 13. Piotr Wiśniow-

ski, 19. Ryszard Warzecha, 22. Paweł Golik, 23. Władysław 
Guzik, 27. Joachim Makselon i 30. Józef Pieczka.
Spośród startujących w turnieju kobiet najwyżej - na 55 
pozycji  sklasyfikowana została Ewa Bucka z Klubu Amicus 
KWK Staszic Katowice.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał kierownik 
turnieju - Tadeusz Żogała. Sędziowali: Janusz Papkala i Ta-
deusz Żogała. 

Na zakończenie spotkania 
piłkarze wytrwale składali 
autografy na klubowych 
gadżetach oraz pozowali 
z młodymi kibicami do pa-
miątkowych zdjęć.

     W sobotę 9 kwietnia 2011 r. w sali sportowej Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach odbyła się 
czwarta, finałowa rozgrywka Turnieju IV Ścianek, 
będąca jednocześnie młodzieżowymi Mistrzostwami 
Śląska we wspinaczce sportowej 2011. 
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rywalizo-
wali z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców. Ta naj-
większa niezależna wspinaczkowa impreza w tych katego-
riach wiekowych w Polsce, zgromadziła prawie 80-ciu zawo-
dników z całego kraju. Zwycięzcami tegorocznych gieralto-
wickich zawodów byli ci wspinacze, którzy okazali się 
wszechstronni. Najlepszych wyłoniono po zliczeniu punktów 
za trudność, czas i buldering.                                      .  

    Organizatorami i sponsorami imprezy byli: Urząd Gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, UKS „OLIMP” - 
sekcja wspinaczki sportowej „W SKALE”, Szkoła 
Wspinaczkowa Haliny i Jacka Czech „W SKALE”, LHOT-
SE, MILO, UNI-SPORT, MAMMUT, HiMOUNTAIN, 
HURTOWNIA „FATRA” - TENDON, hipointer.tv, CLIM-
BON. W przerwie zawodów można było podziwiać układy 
taneczne w wykonaniu dziewcząt z Gminnego Osrodka Kul-
tury w Gierałtowicach.                          
Autorami dróg byli Jacek i Jacek Czech Szkoła Wspi-
naczkowa „W SKALE”, KS „KANDAHAR", KW KA-
TOWICE. Wszystkim wolontariuszom z KS „KANDA-
HAR”, KW JASTRZĘBIE - ZDRÓJ, UKS BRZESZCZE, 
„TOTEM" BIELSKO-BIAŁA  oraz innym osobom, które do-
pomogły w tej wielkiej imprezie w imieniu zawodników 
i swoim bardzo dziękuję!

.

      Z górskim pozdrowieniem 
      Halina i Jacek Czech „W SKALE”

Publikację krzyżówek będziemy 
kontynuować od następnego 
wydania “WIEŚCI”.



    Bardzo dobrze wypadli młodzi zawo-
dnicy Gardy: Kamil Sowula i Mateusz 
Rumin, którzy w Rybniku stoczyli pierw-
sze walki w karierze. 
   Pojedynek w wadze ciężkiej (+81 kg) 
kadeta Mateusza Rumina z aktualnym 
mistrzem Śląska i brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski Szymonem Kantoro-
wiczem z Mysłowic był pierwszą w historii ofi-
cjalną walką stoczoną przez zawodnika Gardy. 
Mateusz nie uląkł się utytułowanego rywala 
i przez 3 rundy toczył wyrównany pojedynek. 
Ostatecznie przegrał jednak na punkty 3-0. 
W opinii wielu szkoleniowców, którzy przyglądali 
się tej walce, zawodnik Gardy wykazał się dużym 
sercem do walki i jak na debiutanta sporymi już 
umiejętnościami, co daje bardzo dobrą prognozę 
na przyszłość.       
    Mniej wymagającego przeciwnika miał drugi 
z naszych debiutantów - junior Kamil Sowula

(waga średnia), który walkę z bytomianinem 
Pawłem Dudkiem wygrał przed czasem w II run-
dzie przez RSC . Było to pierwsze,  historyczne 
zwycięstwo zawodnika Gardy w turniejowej ry-
walizacji, odniesione w dodatku w dobrym stylu. 
Postawa Kamila w ringu przeszła najśmielsze 
oczekiwania zarówno kibiców jak i kolegów oraz 
szkoleniowców klubu z Gierałtowic. Wzbudziła 
również uznanie w oczach specjalistów od boksu.    
    Na swój debiut w barwach Gardy Gierałtowice 
nie doczekali się seniorzy: Kamil Jankowski 
w wadze średniej oraz Piotr Kołodziej i Grze-

gorz Jankowski w wadze półciężkiej z powodu 
odwołania przez organizatorów walk seniorów, ze 
względu na późne godziny wieczorne. 
Z zaplanowanych 50 pojedynków odbyło się jedy-
nie 41, w tym 4 walki kobiet. 
   Podsumowując turniej w Rybniku, trenerzy 
Gardy Gierałtowice: Adam Spiecha i Michał 
Drożdż powiedzieli, że są pełni optymizmu 
przed kolejnymi występami swoich podopiecz-
nych.

    Pięściarze powstałego w marcu br. 
klubu Garda Gierałtowice mają już na 
swoim koncie pierwsze oficjalne poje-
dynki stoczone na bokserskim ringu. 
Okazją do historycznego debiutu był 
rozegrany 2 kwietnia XII Między-
narodowy Turniej Bokserski o Puchar 
Dyrektora MOSiR w Rybniku.  

Z lewej: Kamil Sowula

Derby gminy 
na otwarcie rundy wiosennej

A. Firlit / J.Miszczyk

     Gminne derby otworzyły wiosenną rundę 
spotkań w klasie „A”. 9 kwietnia na stadio-
nie w Chudowie, piłkarze Jedności 32 Przy-
szowice podjęli drużynę LKS 35 Gierałto-
wice.

    Bramek w spotkaniu nie strzelono. Wynik 0:0 
nie oznacza jednak, że na boisku wiało nudą. 
Przeciwnie - nawet zimny, porywisty wiatr nie 
ostudził zapału do gry. Nieliczni (lekko prze-
marznięci) kibice obejrzeli zacięty mecz. O piłkę 
walczono ostro, zwłaszcza w środku pola. Efek-
tem takiej gry były liczne faule. Sędzia reagował 
wprawdzie gwizdkiem, ale do pokazania żółtej 
kartki nie kwapił się długo. Niektórzy z oglą-
dających podejrzewali nawet, że kartoniki zosta-
wił w szatni. Ostatecznie żółtego koloru użył 3 
razy. Przyznać jednak trzeba, że piłkarze bardziej 
zainteresowani byli wznowieniem gry, niż roz-
pamiętywaniem przewinień.  
W całym spotkaniu więcej okazji do zdobycia gola 
wypracowali sobie piłkarze Jedności Przyszowi-
ce, jednak kropki nad „i” nie pozwolił im postawić, 
znajdujący się zawsze we właściwym miejscu 
bramkarz gości Przemysław Grondalski.

    W tym samym dniu swoje pierwsze wyjazdowe 
spotkanie w roku 2011 rozgrywała Gwiazda Chu-
dów. W starciu z Amatorem Rudziniec, okazała się 
zdecydowanie lepsza - wygrywając 3:1!   
Kolejna - 19 kolejka była dla zespołu z Chudowa 
wielkim wyzwaniem i sprawdzianem, podejmo-
wali bowiem zdecydowanego lidera grupy - KS 94 
Rachowice. Po zaciętym pojedynku przegrali 2:3.

    W 19. kolejce spotkań dwa pozostałe nasze 
zespoły występujące w klasie A grały ze zmien-
nym szczęściem. Jedność Przyszowice wygrała 
4:2 z Gazobudową II Zabrze, natomiast LKS 35 
Gierałtowice ponownie zremisował, tym razem 
2:2 z ostatnią w tabeli, ale nie najsłabszą drużyną 
Młodości Rudno.

    Wygląda na to, że jedyna nasza drużyna w Lidze 
Okręgowej z nadejściem wiosny odzyskała formę. 
Tempo rozegrało już 4 mecze ligowe i do tej pory 
jest niepokonane. Wygrać z zespołem z Paniówek 
nie potrafiły drużyny z samego czubka tabeli - 
wicelider Unia Bieruń oraz trzecia w tabeli Stal 
Chełm Śląski. Tempa nie przełamał nawet 
absolutny lider grupy - Iskra Pszczyna - remisując 
16 kwietnia w 19. kolejce spotkań 1:1. Dodać 
należy, że na otwarcie wiosny Tempo wygrało 1:0 
z LKS Łąka. 
Obecnie Tempo zajmuje 13 m w tabeli, jednak 
wobec formy zespołu, awans w górę jest tylko 
kwestią czasu.  

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2010/2011Tabela 

Klasa A - Grupa Zabrze

  1.KS 94 Rachowice                  19    48      69:26

  2.Wilki Wilcza                           19    41      46:22

  3.Czarni Pyskowice                  19    32      43:32

  4.Zamkowiec Toszek                19    32      37:25

  5. Przyszłość II Ciochowice      19    30      37:30

  6.Społem Zabrze                      19    27      31:30

  7. LKS 35 Gierałtowice           19    25      29:28

  8. Jedność 32 Przyszowice    19    25      27:30

  9. Gwiazda Chudów   19    23      32:39

10. Gazobudowa II Zabrze         19    23      36:42

11. Amator Rudziniec                 19    23      28:35

12. Orzeł Stanica                19    22      37:44

13. Ruch Kozłów                        19    21      36:44

14. Sokół Łany Wielkie               19    17      30:44

15. Sośnica Gliwice                    19    16      32:53

16. Młodość Rudno                    19    15       27:53

.                        

          

Liga okręgowa - grupa: Katowice I

Zareklamuj swoją firmę w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu o wymiarach: 
66,5 mm x 71 mm to tylko 58 zł brutto!!!

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

gratulacjami, kondolencjami itp.   

J.M.

Derby


