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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego wiosennego nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”
życzą:

Najpiękniejsze kroszonki można w tym 
roku podziwiać na wystawie w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu. Wspaniała 

kolekcja misternie zdobionych jaj wielkanoc-
nych, to plon XXIII konkursu „Górnośląskie 
Kroszonki”, który od lat organizowało Muzeum 
w Gliwicach. Rosnące zainteresowanie konkur-
sem sprawiło, że stał się on wydarzeniem na skalę 
wojewódzką, a w roku przyszłym pieczę nad nim 
obejmie bytomska placówka muzealna, podlega-
jąca marszałkowi województwa śląskiego.           
Tegoroczna edycja to wspólne przedsięwzięcie 
muzeów z Gliwic i Bytomia. 
    Na konkurs wpłynęło 256 jaj ozdobionych 
różnymi technikami: rytowniczą (drapane), bati-
kową (pisane woskiem) oraz innymi technikami 
tradycyjnymi (np. oklejane) i nowatorskimi.          
Wśród najpiękniejszych znalazły się kroszonki 
wykonane przez mieszkańców naszej gminy.  

.

.

Jury nagrodziło prace wykonane przez Joannę 
Urbanik z Gierałtowic, przyznając jej w presti-
żowej kategorii rytowniczej I wyróżnienie, rów-
noznaczne z IV nagrodą. I miejsce w tej kategorii 
zdobyła Klaudia Swoboda ze Świbia. 
Gala wręczenia nagród odbyła się 24 marca w sie-
dzibie Muzeum Górnośląskiego. Warto wspo-
mnieć, że prace pani Joanny są regularnie nagra-
dzane na tym konkursie. W poprzednich edycjach 
nagradzano również kroszonki wykonane przez 
innych twórców z naszej gminy: Urszulę Mazu-
rek, Józefa Urbanika i Beatę Szołtysek.
    Wszystkie wyróżnione prace można oglądać 
do 21 kwietnia br. na wystawie pokonkursowej 
w gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 
Zachęcamy do zwiedzenia ekspozycji, bo na-
prawdę warto - „Kroszonki Górnośląskie” prze-
żywają prawdziwy renesans. 

Górnośląskie Kroszonki 2012
Nagrodzono prace Joanny Urbanik

Msza za zmarłych 
członków „Słowika”

    11 marca w kościele pw. św. Jana Nepo-
mucena w Przyszowicach odprawiona została 
msza święta za członków przyszowickiego 
chóru „Słowik” oraz osób blisko związanych 
z zespołem, które opuściły go już na zawsze.
    Nabożeństwu przewodniczył ks. biskup Stefan 
Cichy, koncelebrował ks. wikary Piotr Pękala. 
    Msza była kolejną ważną uroczystością na 
drodze godnych obchodów jubileuszu 100-lecia 
chóru. Razem ze „Słowikiem” podąża nią biskup 
Cichy, który przyjął na siebie obowiązki hono-
rowego  patrona  jubileuszu. 
   Po nabożeństwie chórzyści w niezwykle wzru-
szający sposób wspominali zmarłych, jednak 
wciąż bliskich zespołowi członków i przyjaciół 
„Słowika”. Prosta, a jakże wymowna symbolika - 
zapalenia za każdego z nich znicza pamięci - 
przemawiała do wszystkich głęboko. Jednocze-
śnie lektorzy (członkowie chóru) czytali wspo-
mnienia o zmarłych, a na kościelnym ekranie 
pojawiały się ich fotografie. W ten sposób wspo-
mniano: Różę i Alfonsa Cziumplików, Reginę 
Lomanię, Józefa Spyrę, Zygmunta Kopca, 
Barbarę Skrzypczyk, prof. Wilibalda Winklera, 
ks. Ludwika Październioka, Pawła Spojdę i nie-
dawno zmarłego, wieloletniego prezesa chóru - 
Herberta Lomanię. dokończenie na s. 4 /J. Miszczyk/

Foto: Wojciech Turkowski

Foto: J.M.
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Druk: CUD-DRUK 

    15 kwietnia  w niedzielę o godz. 14.30 w ko-
ściele parafialnym w Gierałtowicach odbędzie 
się Jubileuszowy-XX Koncert Pieśni Sa-
kralnych im. ks. Grzegorza Gerwazego Gor-
czyckiego.
    Wystąpią: chóry mieszane z wszystkich so-
łectw gminy Gierałtowice oraz gościnnie chór 
parafialny „Magnifikat” z Zabrza, a także Or-
kiestra Dęta pod dyrekcją Mirosława Hajduka.
    Koncert jest jedną z imprez uświetniających 
obchody 35-lecia Gminy Gierałtowice.
    Organizatorzy: Gmina Gierałtowice i Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach serdecz-
nie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy. 
Wstęp wolny.

    17 najwyższych wyróżnień (tytułów laureata) zdobyli w tym roku uczniowie 
gminnych gimnazjów na Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, które 
odbyły się na przełomie lutego i marca w Rybniku. 

  Organizowane przez Śląskie Kuratorium 
Oświaty konkursy są jednymi z najbardziej pre-
stiżowych sprawdzianów wiedzy z zakresu szkoły 
podstawowej i gimnazjów. Tegoroczne zakoń-
czyły się olbrzymim sukcesem naszych gimnazja-
listów i co koniecznie trzeba podkreślić ich nau-
czycieli. 17 tytułów laureata to rekord w historii 
gminnego szkolnictwa. W ubiegłym roku było 
ich 5. 
    Poprzeczka dla laureatów zawieszona jest wy-
soko - muszą przejść wielostopniowe eliminacje 
i dostać się do III, finałowego etapu, a w nim 
otrzymać 85% z możliwych do zdobycia punktów. 
Patent na jej pokonanie wydaje się mieć mgr Ery-
ka Dymarz - nauczycielka biologii w ZSP w Przy-
szowicach, której wychowankowie wielokrotnie 
zdobywali najwyższe laury konkursowe. Nie ina-
czej było i w tym roku - sześciu jej uczniów dotarło

do finału, a w nim w komplecie pokonali barierę 
85%, zdobywając tytuły laureatów. Pośród nich 
znalazła się Wiktoria Bartocha z kl. IIIa, która 
laureatką z biologii została już 3 rok z rzędu, 
dodatkowo zdobyła w tym roku tytuł z mate-
matyki!  
    Warto podkreślić, że zdobycie tytułu laureata 
przez ucznia klasy II, a zwłaszcza I, jest nie lada 
wyczynem, ponieważ Wojewódzkie Konkursy 
Przedmiotowe sprawdzają wiedzę z zakresu całej 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
gimnazjum, czyli wiedzę z trzech lat oraz wiado-
mości wykraczające poza program. Czy taki ob-
szerny materiał może przyswoić sobie pierwszo-
klasista? W tym roku sztuki tej dokonał Jakub 
Wiaterek z kl. Ia Gimnazjum nr 1 w Gierałto-
wicach, zdobywając tytuł laureata z matematyki. 
Więcej szczegółów zamieszczamy poniżej.

z tego grona zostały podwójnymi laureatkami: 
Wiktoria Bartocha (matematyka i biologia) oraz 
Monika Skrobol (historia i biologia).
    W trzecim etapie uczestniczyli i tym samym 
finalistami konkursów zostali: Julia Józefów z ję-
zyka polskiego, którego uczy mgr Aneta Marek, 
Monika Skrobol z geografii - jej nauczycielem 
jest mgr Joanna Orzech, Tomasz Marcol z fizyki 
oraz Wiktoria Bartocha i Monika Szczeponik 
z chemii. Finalistów z fizyki i chemii przygo-
towywała mgr Grażyna Malec.

    Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach 
zdobyli 9 tytułów laureata. Najwięcej z biologii - 
6! Otrzymali je: Wiktoria Bartocha, Marta 
Błaszczyk, Anna Boniek, Robert Nawrat, Anna 
Paśdzior i Monika Skrobol. Tajniki tego przed-
miotu przybliżyła im mgr Eryka Dymarz.
Laureatami z matematyki zostali: Wiktoria Bar-
tocha i Tomasz Marcol, których do konkursu 
przygotowała mgr Maria Mąka. Po laur z historii 
sięgnęła Monika Skrobol. Wiedzę z tego przed-
miotu przekazuje jej mgr Janina Widuch.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że dwie uczennice 

Nauczyciele, finaliści i laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach
    Siedmioro gimnazjalistów z gierałtowickiego 
ZSP wystąpiło w finałach Wojewódzkich Kon-
kursów Przedmiotowych. Wrócili z ośmioma tytu-
łami laureatów. Podwójną laureatką została 
uczennica kl. II Emilia Mandalka (z geografii 
i biologii). Z biologii laury zdobyły również Anny: 
Żuk i Dyka. Nauczycielką tego przedmiotu jest

mgr Barbara Rapcia. Geografii naucza mgr 
Joanna Orzech. Z matematyki laur zdobył pier-
wszoklasista Jakub Wiaterek, którego przygoto-
wywała mgr inż. Gabriela Buchczyk. Dodać 
należy, że w finale z matematyki wystąpiła 
również Wiktoria Mól. Z chemii laureatami zo-
stali: Wiktoria Mól i Piotr Gieniusz. Cd. na s. 3

Oprac. i foto: J.M.     Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach 
zaprasza na wyjazd do 
Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl 
pt. „Pół żartem, pół sercem”, który odbędzie 
się 27 kwietnia (piątek) o godz. 19.00.  
Koszt wyjazdu: 30 zł. - w cenie: bilet + dojazd.
Zapisy do 12 kwietnia w GOK w Gierałtowi-
cach: tel. 32 30 11 511.

„Pół żartem, pół sercem” - komedia Kena Ludwiga 
na scenie Teatru Nowego w Zabrzu. Foto: arch. teatru

    Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Urząd 
Gminy w Gierałtowicach po raz kolejny organi-
zują akcję bezpłatnych badań mammogra-
ficznych. Skierowana jest ona głównie do kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat (tj. roczniki 1943 - 1962), 
które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej 
mammografii finansowanej przez NFZ.
    Mammobus, w którym będzie można wykonać 
bezpłatnie cyfrową mammografię, będzie stacjo-
nował w Gierałtowicach, przy ul. Ks. Roboty 69 
(na parkingu przy restauracji „Szmaragdowa”) 
w dniach: 20 kwietnia (piątek) w godz. 9.00-
16.00, oraz 23 i 24 kwietnia (poniedziałek, wto-
rek) w godz. 10.00-17.00.
    Do wykonania badań nie potrzeba się reje-
strować. Wystarczy przedstawić kartę chipową 
lub podać numer PESEL. Ważne, aby zabrać ze 
sobą  do wglądu zdjęcia/płytę z poprzednich ba-
dań. Zostanie ona zwrócona wraz z wynikami. 
Badanie trwa zaledwie kilka minut. 

Mammobus w Gierałtowicach
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Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach Dokończenie ze strony nr 2

Wiktorię przedmiotu naucza mgr inż. Alina Raj-
ca, Piotra inż. Helena Serwatka. 
Pierwszy w historii szkoły tytuł laureata z WOS-u

zdobyła Karolina Kowalik, której do konkursu 
pomagała się przygotować mgr Aleksandra 
Duda. 

    Agata Sikora i Wojciech Bartoszek z klasy 
IIIa reprezentowali Gimnazjum nr 2 z Paniówek 
w finałach Wojewódzkich Konkursów Przedmio-
towych w Rybniku. Agata wzięła udział w finałach 
z matematyki, w którym zdobyła tytuł laureatki 
oraz języka polskiego, w którym do tytułu zabra-
kło jej 2 punktów. Pomocą w trakcie przygotowań 
służyły jej: mgr inż. Iwona Długaj-Skrzydeł -
nauczycielka matematyki i mgr Jolanta Szołtysek 
- nauczycielka języka polskiego.
Warto dodać, że Agata Sikora za wybitne wyniki 
w nauce otrzymała również stypendium unijne, 
w ramach projektu pt.: Nauka drogą do sukcesu.
Wojtek startował w finale z chemii, w którym nie 
zdołał jednak przełamać bariery 85% rozwią-
zanych zadań i musiał zadowolić się tytułem fina-
listy konkursu. Tajniki tego przedmiotu pomaga 
mu zgłębiać mgr inż. Iwona Długaj-Skrzydeł.

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach

Nauczyciele, finaliści i laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

    Trwa rozbudowa budynku OSP w Przyszowi-
cach. Remiza przestała straszyć zniszczoną ele-
wacją, a z jej bryły wydobył się nowy, dobudo-

3wany segment o kubaturze 1300 m  i po-
2wierzchni 300 m . Znajdują się w nim m.in.: 

garaż, sala wielofunkcyjna i klatka schodowa. 
- Modernizacja obejmuje również przebudowę 
szatni i sanitariatów, przebudowę kotłowni i wy-
mianę kotłów, wymianę okien, drzwi, posadzek 
oraz ocieplenie budynku. Bardziej estetycznie 
wyglądał będzie również teren przed remizą, który 
pokryty zostanie kostką brukową. - mówi Janina 
Pohl, kierowniczka Referatu Inwestycji i Szkód 
Górniczych Urzędu Gminy Gierałtowice. - 
  Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 
około 1,9 mln zł. Jej wykonawcą jest wyłonione 
w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane 
„ZUR” Sp. z o.o. z Gliwic.   /J.M./

i Paniówki prace przebiegają zgodnie z harmon-
ogramem, w Chudowie postępy w budowie są za-
dowalające, natomiast w Przyszowicach wystę-
puje opóźnienie, które wg Antoniego Majki spo-
wodowane jest m.in. brakiem wyrażenia zgody 
niektórych właścicieli działek na wejście na ich 
teren.
    W trakcie sesji informację o swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym przedstawił wójt gmi-
ny Joachim Bargiel. Radni i goście sesji zapo-
znali się również z działalnością poszczególnych 
komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym, 
które przedstawili przewodniczący tych komisji: 
Eugeniusz Kurpas - Komisja Górnictwa, Artur 
Tomiczek - Komisja Rewizyjna, Grażyna Malec 
- Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia i Paweł 
Hirsz - Komisja Budżetu i Planowania.

     XVIII sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła 
się 29 marca w budynku ZSP w Przyszowicach. 
Obradom przewodniczył Marek Błaszczyk - 
przewodniczący RG.
    W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie 
niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy Gierałtowice środków stanowiących 
fundusz sołecki na rok 2013. Nie oznacza to 
jednak, że na potrzeby sołectw zabraknie pie-
niędzy. W budżecie gminy pewna pula środków 
będzie przeznaczona na zadania, które wskażą 
sołtysi.
    Jednym z ważniejszych punktów obrad była 
informacja o zaawansowaniu robót przy budowie 
gminnej kanalizacji i oczyszczalni ścieków, którą 
przekazał Antoni Majka - kierownik jednostki re-
alizującej projekt. Z przekazanych przez niego in-
formacji wynika, że w sołectwach Gierałtowice Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

    17 marca w Starych Tarnowicach odbyła się 
konferencja dotycząca tematyki zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych, w trakcie której wójt 
Joachim Bargiel wygłosił referat pt. „ Geogra-
ficzne i topograficzne uwarunkowania Gminy 
Gierałtowice w kontekście powodzi”. Pro-
blematykę powodzi miejskich przybliżył ucze-
stnikom pracownik naukowy Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, a temat „Zabez-
pieczeń rzeki Rawy” zreferował pracownik 
GIG-u. Zapoznano się również z nowoczesnymi 
technologiami firmy Hobas - sponsora konfe-
rencji.
    W konferencji uczestniczyli m.in.: radni Eu-
geniusz Kurpas i Marian Szołtysek oraz praco-
wnicy Urzędu Gminy Gierałtowice z referatów 
Zarządzania Kryzysowego oraz Budownictwa 
i Architektury.

    13 marca odbyło się zebranie wiejskie w Chu-
dowie, które zwołał i prowadził sołtys Józef 
Posiłek. W trakcie zebrania omawiano następu-
jące tematy: 1. Eksploatacja i szkody górnicze 
powodowane przez kopalnię Budryk. 2. Stan za-
awansowania prac przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w Chudowie. 3. Prace modernizacyjne 
prowadzone przez firmę energetyczną TAURON 
przy przebudowie linii 20 KV ze stacji Orzesze.   

Informacja: J.B.

   Andrzej Gawlik - sołtys Przyszowic informuje, 
że cotygodniowe spotkania mieszkańców sołec-
twa z przedstawicielami KWK Sośnica-Makoszo-
wy będą się odbywały w poniedziałki w godz. 
16.00-18.00, w sołtysówce mieszczącej się 
w przyszowickim pałacu.Oprac. i foto: J.M.
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Foto: Aleksandra Szwed

Foto: Aleksandra Szwed

Gra Tomasz Marcol

Msza za zmarłych 
członków „Słowika”

Dokończenie ze s. 1

- Kto dobrze śpiewa, podwójnie się modli - 
przywołał znaną sentencję ks. biskup Cichy. 
Nie zabrakło i śpiewu, bo jakże w takiej chwili 
mogło go zabraknąć. Dla swoich bliskich śpiewał 
„Słowik” z wiarą, że słuchają jego pieśni 
w innym, nie doczesnym już wymiarze swojego 
życia. Dyrygował jak zwykle z sercem Henryk 
Mandrysz. 

    4 marca w kościele parafialnym pw. św. Urbana w Paniówkach odbył się Koncert 
Pieśni Pasyjnych połączony z gorzkimi żalami. Koncert objęty był patronatem 
organizatorów Roku Jubileuszowego Gminy Gierałtowice. 

    Spotkanie z pieśnią pasyjną, to nie tylko okazja 
do obcowania z piękną muzyką, która zawsze po-
rusza wnętrze człowieka, ale i sposobność, 
aby duchowo przygotować się do zbliżających się 
świąt Wielkiejnocy. 
    W Paniówkach wystąpiły wszystkie chóry z na-
szej gminy. Koncert rozpoczął „Słowik” z Przy-
szowic pod dyrekcją Henryka Mandrysza. Przy-
gotowujący się do jubileuszu 100-lecia istnienia 
chór wykonał m.in.: „W krzyżu cierpienie”, 
„Kochana matko” i „Na krzyżu przelałem krew”.  
Po brawach jakie otrzymał za piękny śpiew, pro-
wadząca koncert Urszula Długaj zapowiedziała 
„Skowronka” z Gierałtowic, który wystąpił pod 
batutą Beaty Stawowy. Publiczność oklaskiwała 
wykonane przez nich pieśni pasyjne, m.in. „Nocą 
ogród Oliwny” i „Zbawienie przyszło przez 
krzyż”.
    Temat Pasji obecny był również w utworach 
wykonanych przez chór „Bel Canto” z Chudowa 
prowadzony przez Barbarę Jałowiecką-Cempurę, 
a wykonanie „Ave Mater Dolorosa” wzbogacił 
śpiew solowy Małgorzaty Soboty. Występ nagro-
dzono serdecznymi brawami.
    Gospodarze koncertu - chór „Cecylia” z Pa-
niówek, wystąpili na końcu. Dyrygowała Andro-
nika Krawiec. W utworze „In manus tuas” 
G.G. Gorczyckiego na organach towarzyszył ze-

społowi Rafał Majowski. „Per signum crucis” 
chórzyści z Paniówek wykonali wspólnie z chó-
rem z Przyszowic, otrzymując gorące brawa.
    Po głównej części koncertu miało miejsce 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zgro-
madzeni w świątyni otrzymali też błogosławień-
stwo Boże, którego udzielił ks. proboszcz Michał 
Woliński. 
    Spotkanie w Paniówkach zakończył występ po-
łączonych chórów gminy, które wykonały 
„Modlitwę o pokój” Norberta Blachy - zmarłego 
w tym roku wybitnego organisty i kompozytora 
śląskiego, który niejednokrotnie koncertował 
w naszej gminie. Obecna na koncercie Brygida 
Blacha, wdowa po kompozytorze, otrzymała od 
organizatorów kwiaty i z serca płynące słowa po-
cieszenia.  
    Do zorganizowania koncertu przyczynili się: 
chór „Cecylia” wraz z prezes Stefanią Rudnik, 
gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach oraz parafia pw. św. Urbana 
w  Paniówkach.
    Po koncercie cała gminna rodzina chórzystów 
oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. 
wójt gminy Joachim Bargiel i dyrektor GOK 
Paweł Rosicki, spotkali się w salce prób chóru 
„Cecylia”, gdzie pomimo sporego tłoku kołocz 
i kawa smakują zawsze wybornie.

Tekst i foto: J.M.

    19 marca odbyło się tra-
dycyjne spotkanie Józefów 
w Urzędzie Gminy Gierałto-
wice. W trakcie spotkania, 
którego gospodarzem był 
wójt  Joachim Bargiel ,  
omawiano problematykę 
związaną z rozwojem gminy, 
m.in.: demograficzną, inwe-
stycyjną oraz zagadnienia 
związane z ochroną środo-
wiska naturalnego.
    Spotkanie było połączone życzeniami dla 
dwóch panów Józefów obchodzących okrągłe 
rocznice urodzin - Józef  Kornas (były przewodni-

czący Rady Gminy) skończył 80 lat, a Józef Rożek 
(działacz społeczny) 70 lat. 
    W spotkaniu wzięli również udział Józefowie: 
Bryłka, Długaj, Jaworek, Kapłanek, Maślanka, 
Nowak, Organiściok i Posiłek.   

Spotkanie Józefów
/J.Miszczyk/

Pożegnanie 
Józefa Żurawia

    Anna Kowol z Paniówek w marcu br.  święto-
wała swoje setne urodziny. Z tej okazji najstarsza 
obecnie mieszkanka gminy zewsząd przyjmo-
wała serdeczne życzenia i gratulacje. 
    19 marca do domu Pani Anny zawitała 
delegacja z Urzędu Gminy Gierałtowice. 
Szczęścia, radości, pomyślności i długich jeszcze 
lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha winszowali 
wyjątkowej solenizantce: wójt gminy Joachim 
Bargiel, kierownik USC Mirosław Marcol, 
kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej 
Agnieszka Kałuża i sołtys Paniówek Małgorzata 
Domin. Nie obyło się również bez serdecznych 
życzeń od redakcji „Wieści Gminy Gierałto-
wice”. Głęboko wzruszona Pani Anna podzię-
kowała wszystkim za życzenia. Choć samo-
dzielnie nie może już chodzić, interesowała się 
tym, aby gościom niczego nie zabrakło, a o to 
zadbały już córki solenizantki, które opiekują się 
nią również na co dzień. /J.M./

    17 marca pożegnaliśmy Józefa Żurawia, 
mieszkańca Gierałtowic, który zmarł 2 dni 
po swoich 101 urodzinach.
Był kombatantem II wojny światowej oraz 
działaczem społecznym.
    Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Gierałtowicach. W ostatniej drodze towa-
rzyszyli mu: rodzina, sąsiedzi, mieszkańcy so-
łectwa oraz przedstawiciele gminy Gierałtowice.

Setne urodziny
Anny Kowol
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Cd. na s. 6

    W sobotę 31 marca br. 
zakończył  s ię  jubi -
leuszowy X Turniej 
Tysiąca o Puchar LKS 
G w i a z d y  C h u d ó w.  
Tradycyjnie turniej od-
bywał się w okresie 
jesienno-zimowym w bu-
dynku LKS Gwiazdy 
Chudów.  
    Do finału, ze znaczną 
przewagą,  przystąpi ł  
Artur Czogalla i nie dał 
sob i e  odeb rać  zwy-
cięstwa, uzyskując 89,5 
pkt, stając się jedno-
cześnie właścicielem 40 calowego telewizora 
LCD, głównej nagrody ufundowanej przez 
sponsorów.  O drugie miejsce rywalizacja toczyła 
się do ostatniego rozdania, a wyszedł z niej 
zwycięsko Janusz Pawełek zdobywając 81 pkt. 
Trzecie miejsce zajął Leszek Bucki, który dzięki 
fantastycznej grze w finale awansował z 6 miejsca 
zdobywając 79 pkt. Czwarte miejsce z zeszłego 
roku utrzymał Zbigniew Boroń zapisując na 
swoim koncie 76 pkt. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Związek Zawodowy Górników 
w Polsce KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch

Makoszowy,  Firmę DAR-BUD z Przyszowic oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.      
Uroczystego wręczenia nagród dokonali: wójt 
gminy Gierałtowice - Joachim Bargiel, przewo-
dniczący ZZG w Polsce KWK „Sośnica-Mako-
szowy” Ruch Makoszowy - Robert Misiek, wła-
ściciel firmy „DAR-BUD” - Dariusz Kciuk  oraz 
Prezes LKS Gwiazdy Chudów - Zbigniew Boroń. 
Organizatorzy dziękują sponsorom za ufundo-
wanie nagród, uczestnikom za udział w turnieju, 
jednocześnie zapraszając serdecznie na kolejny, 
który rozpocznie się jesienią  2012 r.  

. 

Dziesiąty tysiąc w Chudowie

/S.Pawlas/

     Tradycyjny Kiermasz Wielkanocny odbył się 
w tym roku 29 marca w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach. Objęty został patrona-
tem organizatorów Roku Jubileuszowego Gminy, 
był więc okazją do zdobycia kolejnej pieczątki 
w gminnym konkursie. Z pewnością nie tylko 
konkurs był powodem do odwiedzenia kiermaszu. 
Wiele osób przyszło tu na przedświąteczne za-
kupy. Wystawcy postarali się, aby było w czym 
wybierać. 
    Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska  
Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodynie ubrane 
w stroje ludowe oferowały ozdoby świąteczne wy-
konane własnymi rękami. Szczególną uwagę sku-
piały przepiękne, sławne już na Śląsku kroszonki 
gierałtowickie. Można było również obserwować 
jak powstają na nich pełne fantazji motywy ro-
ślinne oraz finezyjne szlaczki, gdyż Panie wyko-
nywały swoje kruche arcydzieła na oczach publi-
czności.
    Bardzo kolorowo było na stoiskach świetlic 
GOK-u. Niezliczona ilość pomysłowo wykona-
nych jajeczek, zajączków, kogucików, kwiatów, 
wzbudzała chęć do postawienia ich na świą-
tecznym stole. - Jak zwykle dochód ze sprzedaży 
ozdób przeznaczamy na zakup materiałów do 
zajęć plastycznych w naszych świetlicach - mówi 
Justyna Witkowska z Gminnego Ośrodka Kultury.
Instruktorki GOK-u zajęły się również najmłod-
szymi gośćmi kiermaszu. W specjalnie wydzie-
lonym kąciku wprowadzały maluchów w tajniki 
sztuki zdobienia jajek i wykonywania ozdób.
    Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 
stoiska prywatnych wystawców, którzy uzupełnili 
ofertę świątecznych ozdób i słodkich przy-
smaków.    /J.M./

„WIEŚCI” dotarły
do miasta Majów

Warsztaty 
Florystyczne

    „Wieści Gminy Gierałtowice” docierają do 
coraz to bardziej odległych zakątków globu, a to 
za sprawą naszych czytelników, którzy zabierają 
je ze sobą w egzotyczne podróże. Ostatnio do-
tarły do Meksyku. 
    Na zdjęciu grupa turystów z egzemplarzem 
naszego pisma na tle piramidy Majów w staro-
żytnym mieście Uxmal na półwyspie Jukatan. 
   Warto przypomnieć, że czytelnicy fotografo-
wali się już z „WIEŚCIAMI” m.in. w Himala-
jach, pod Statuą Wolności w Nowym Jorku oraz 
na Placu Czerwonym w Moskwie.

    W Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowi-
cach w dniach 21 i 23 marca odbyły się warsztaty 
florystyczne. Zajęcia prowadziła Agnieszka 
Fiola, która przybliżyła uczestniczkom tajniki 
sztuki układania kwiatów. Miejscem spotkania 
była świetlica GOK-u w Chudowie. 
    Przedmiotem pierwszego spotkania były kom-
pozycje z kwiatów sztucznych. W trakcie zajęć 
Panie zajęły się zdobieniem wianków oraz ukła-
daniem kompozycji w doniczce. Pod koniec 
spotkania można było podziwiać oryginalne 
aranżacje kwiatowe. Efekty pracy przerosły naj-
śmielsze oczekiwania wszystkich.
  Motywem przewodnim drugich zajęć były 
kwiaty żywe. Rozpoczęły się od 
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Dokończenie ze s. nr 3

Foto: archiwum GOK

    Informuje się mieszkańców gminy Gierałto-
wice, iż począwszy od 14 kwietnia 2012 r. 
wznowiona zostaje na terenie gminy akcja zbie-
rania odpadów zielonych umieszczanych w od-
płatnych, specjalnie do tego przeznaczonych 
workach.
Mieszkańcy mogą nabyć takie worki, w których 
można składować odpady zielone tzw. miękkie, 
tzn. liście, trawę oraz miękkie końcówki 
żywopłotu pochodzące z jego pielęgnacyjnego 
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 wysta-
wienia worków w Referacie Ochrony Środo-
wiska Urzędu Gminy lub w Biurze Sołtysa.
   Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
oraz w Biurze Sołtysa.

.

nauki zdobienia kwiatów w doniczkach pod 
kątem Świąt Wielkanocnych. Dużym powo-
dzeniem cieszyło się również układanie kompo-
zycji kwiatowych w specjalnie sizalowanych 
rożkach. Na deser pozostały do stworzenia kwia-
towe torebki.
    Prowadząca zajęcia instruktorka tak przygoto-
wała tematykę warsztatów, aby była ona inte-
resująca i użyteczna zarazem. Chętnie służyła 
radą, a swoim entuzjazmem zaraziła wszystkich 
uczestników. 
    Warsztaty cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem o czym świadczy wysoka frekwencja. 
Organizatorzy myślą już o kolejnym spotkaniu 
warsztatowym.  

Warsztaty Florystyczne
Dokończenie ze s. 5

    17 marca w Paniówkach, 24 marca w Chudowie 
i 25 marca w Przyszowicach odbyły się zebrania 
sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Podsumowano na nich ubiegłoroczną 
działalność, sukcesy oraz trudności. 
    W trakcie zebrania w Paniówkach ks. proboszcz 
Michał Woliński poświęcił nowy wóz strażacki. 
Strażacy nadali mu imię - św. Urban. Nowy 
nabytek to 5-cio osobowy Ford Transit, wyposa-
żony w zbiornik wodny o poj. 200 l. Szybkie 
natarcie, agregat prądotwórczy oraz pompa pły-
wająca „Niagara” to pozostałe elementy jego 
wyposażenia. OSP w Paniówkach Foto: archiwum OSP Paniówki

    Z myślą o żeglarskiej pasji Stowarzyszenia 
Żeglarskiego „Kotwica”, ulepszona została baza 
na terenie ośrodka „KOGA-Kotwica” nad Zale-
wem Rybnickim. W ramach realizacji projektu 
„Działaj Lokalnie VII” i dzięki wsparciu finan-
sowemu życzliwych sponsorów, zakupiona 
została przyczepa kempingowa. Dzięki temu 
odnowione zostało miejsce, gdzie można się 
wyciszyć, przygotować do kolejnej przygody, 
posłuchać szant i miło spędzić czas. Już dziś 
zapraszamy wszystkich sympatyków żeglarstwa 
do udziału w letnich wyjazdach i odwiedzania 
nas na stronie: www.kotwica.gni.pl
   Serdeczne podziękowania za okazane wsparcie 
finansowe przedsięwzięciu pt. „Wioska Że-
glarska” składamy: Wójtowi Gminy Gierał-
towice, członkom Rady Sołeckiej w Gie-
rałtowicach, Kółku Rolniczemu w Gierał-
towicach oraz firmom:  KPE METROPOLIS 
Sp. z o.o., HURT-M,  P.P.H.U. CHELMAR, 
T H S .                    .

J. Witkowska

 /K.Sz./

/Ref. Ochrony Środ. UG/

Kemping dla żeglarzy

    Panie z kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich   
spotkały się w Zespole Szkół w Pilchowicach, aby 
wspólnie bawić się na II Europejskim Dniu Kobiet 
Powiatu Gliwickiego. Przybyły na zaproszenie po-
słanki do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty 
Handzlik oraz wójta gminy Pilchowice Joanny 
Kołoczek-Wybierek.
Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie w ra-
mach Europejskiego Dnia Kobiet odbyło się w ze-
szłym roku w Chudowie. 
    Impreza ma krótką, ale już bogatą tradycję, 
ponieważ wypełnia ją intensywny, urozmaicony 
program artystyczno-rozrywkowy, pełen humoru 
i fantazji, w którym główne role grają gospodynie. 
Blisko czterogodzinną zabawę zakończył konkurs

w którym zwyciężyły przedstawicielki KGW 
z Żernicy oraz Wilczy, a nagrodą ufundowaną 
przez europosłankę Małgorzatę Handzlik jest stu-
dyjny wyjazd do Brukseli.   
    Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicielek 
KGW z naszej gminy. Reprezentowane były 
sołectwa: Chudów, Gierałtowice i Przyszowice.  
Panie występowały na scenie, a gospodynie z Gie-
rałtowic uwarzyły pyszny żur śląski. 
    Udział w imprezie wzięli również przedstawi-
ciele samorządów, m.in. wicewójt gminy Gierałto-
wice Janusz Korus i wiceprzewodnicząca RG Gie-
rałtowice Agnieszka Czapelka, która jednocześnie 
jest szefową Koła Gospodyń z Chudowa.

Akcja MOTOSERCE 2012
    MOTOSERCE to cykliczna ogólnopolska akcja zbiórki krwi organizowana 
przez motocyklistów zrzeszonych przy Kongresie Polskich Klubów 
Motocyklowych. Głównymi jej partnerami są: PCK oraz Regionalne Centrum 
Krwiodastwa i Krwiolecznictwa.

Foto: Romana Gozdek

     W niedzielę 6 maja, od godz. 10.00 na zamku 
w Chudowie rozpocznie się kolejna edycja im-
prezy pod nazwą „MOTOSERCE 2012”. 
Głównym jej celem, jak co roku, jest zbiórka krwi 
dla potrzebujących dzieci. Tegoroczne Motoserce 
w Chudowie odbędzie się w konwencji pikniku 
rodzinnego, tym razem o zabarwieniu sportowym.
    Imprezie jak zawsze towarzyszyć będą koncerty 
zespołów muzycznych oraz przeróżne atrakcje dla

całej rodziny, m.in.: profesjonalne prezentacje 
szkółek łucznictwa i szermierki z Gliwic, japoń-
skich i brazylijskich sztuk walki, ogródek TPD, 
malowanie buziek, dmuchańce i wiele innych. 
    Dzięki partnerstwu z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci (zajmującym się osobami z dysfunkcją 
intelektualną) impreza ma charakter integracyjny.
    Akcja odbywa się pod patronatem PCK i RCKiK 
w Katowicach, a jej głównym organizatorem są 
motocykliści z klubu motocyklowego FIRE 
BIRDS MC z Zabrza. Partnerem głównym jest 
Fundacja Zamek Chudów.
Akcja ma zasięg ogólnokrajowy. Dzięki niej 
w ubiegłym roku zebrano ponad 3 300 l krwi.



7

informator
WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032 30 11 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032 30 11 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032 30 11 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032 30 11 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Mateusz PAPKALA
tel. 032 30 11 313;
e-mail: okomp@gieraltowice.pl
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311 
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032 30 11 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 032 30 11 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032 30 11 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
tel. 032 30 11 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Budownictwa i Architektury
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032 30 11 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032 30 11 390;e-mail:ros@gieraltowice.pl
Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032 30 11 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032 30 11 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Pełnomocnik do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
Henryk KŁOSEK
tel. 032 30 11 501;
e-mail: ppa@gieraltowice.pl
Biuro Radców Prawnych
tel. 032 30 11 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032 30 11 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7
Dyrektor - Paweł ROSICKI 
tel. 032 30 11 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gminne Centrum Informacji
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 527, 032 30 11 528,
032 30 11 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032 30 11 521; fax: 032 30 11 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032 30 11 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032 30 11 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032 30 11 508; 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 032 30 11 509; 601 056 069
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   24 marca na stadionie w Przyszowicach zespół Jedności 
podejmował piłkarzy zabrzańskiego Gwarka. Jak przystało 
na lidera gospodarze rozpoczęli rundę wiosenną od 
zwycięstwa - 3:1, tym bardziej cennego, że nad 3. w tabeli 
zespołem. 
    Bohaterem spotkania został Rafał Hajok, który zafundował 
zespołowi i kibicom wiosennego hat-tricka! Początek meczu nie 
zapowiadał ciekawych wydarzeń, jednak pierwszy gol Hajoka 
(w 40 minucie) ożywił grę i trybuny. Napastnik Jedności 
zademonstrował jak w trudnej sytuacji, będąc sam na sam z bram-
karzem, opanować emocje i posłać piłkę do bramki. Ambitnie 
grający Gwarek wyrównał po strzale Daniela Babisza. 
W 70 minucie Jedność po raz drugi przełamała gości i po akcji 
z udziałem Ariela Mnochego, Rafał Hajok strzelił drugiego gola. 
Na kilka minut przed zakończeniem spotkania strzelił trzecią 
bramkę, rozwiewającą wątpliwości, która drużyna w tym spot-
kaniu była lepsza. Strzelec bramek i cały zespół otrzymali  mocne 
brawa od około 200 kibiców.
    W tej samej 16. kolejce, wicelider (Tempo Paniówki) zremi-
sował 1:1 z Ruchem II Radzionków i dzięki temu drużyna z Przy-
szowic umocniła się na prowadzeniu w tabeli.
    17. kolejkę spotkań obydwa zespoły z naszej gminy roze-
grały 31 marca na własnych boiskach.
    Jedność 32 Przyszowice pokonała 1:0 zespół z Rachowic. Gola 
zdobył pracowity i dobrze biegający po boisku Ariel Mnochy.
    Tempo Paniówki odzyskało właściwy sobie rytm i ograło 2:1 
Polonię II Bytom.
    Po tych zwycięstwach drużyny umocniły swoje pozycje w ta-
beli. Lider (Jedność) ma już 4 punkty przewagi nad Tempem. 
18. Kolejka rozegrana zostanie 7 kwietnia. Jedność na własnym 
boisku zagra z MKS Zabrze-Kończyce, a Tempo w Gliwicach 
z Piastem II. 

Cenne zwycięstwo Jedności na powitanie wiosny

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki
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    Klasa A (grupa Zabrze) rozpoczęła wiosenne zma-
gania na boisku od 17. kolejki spotkań.
    31 marca LKS 35 Gierałtowice przegrał na własnym 
boisku 1:3 z wiceliderem - zespołem Czarnych Pysko-
wice. Drużyna z Gierałtowic zajmuje obecnie 11. miejsce 
w tabeli z dorobkiem 18 punktów.
    Gwiazda Chudów rozpoczęła od wyjazdowego zwy-
cięstwa 3:1 nad Społem Zabrze. Drużyna z 24 punktami 
zajmuje 7 pozycję w tabeli. 

    7 marca na cmentarzu parafialnym w Chudowie odbył się 
pogrzeb Henryka Bałuszyńskiego, wielokrotnego reprezentanta 
Polski w piłce nożnej. Żegnały go tłumy.
    W ostatniej drodze towarzyszyli mu: rodzina, znajomi i przy-
jaciele, kibice wielu klubów piłkarskich w których grał od chu-
dowskiej Gwiazdy do zabrzańskiego Górnika, przedstawiciele 
związków piłkarskich różnych szczebli, władz samorządowych, 
księża i mieszkańcy gminy.
    Słowo o zmarłym wygłosił prezes Gwiazdy Mateusz Papkala. 
Nad grobem Henryka Bałuszyńskiego przemawiał łamiącym się 
głosem Stanisław Oślizło - legenda Górnika Zabrze. Pod koniec 
uroczystości żałobnej trumnę przykryła góra kwiatów i wieńców. 
Wśród nich znalazła się wiązanka złożona przez trenera 
Antoniego Piechniczka. Nie zabrakło ich też od przedstawicieli 
gminnych klubów sportowych i władz gminy Gierałtowice. Stanisław Oślizło żegna Henryka Bałuszyńskiego

Mecz: Jedność Przyszowice - Gwarek Zabrze
w białej koszulce Rafał Hajok Foto: J. Miszczyk



    Cztery medale: złoty - Dawid Tomiczek, srebrny - Mateusz Rumin, brązowe: 
Bartłomiej Telinga i Piotr Kaczkowski - to plon świetnego występu bokserów Gardy 
Gierałtowice na Mistrzostwach Śląska Kadetów i Juniorów (9-11 marca) w Jaworznie.  

    Czarnym koniem mistrzostw okazał się kadet 
Dawid Tomiczek (waga półśrednia 66 kg), 
który w finale pokonał Tomasz Strzelca z Gór-
nika Sosnowiec, jednogłośną decyzją sędziów 
3-0. Złoto na zawodach rangi mistrzowskiej ma 
swoją wymowę, a to zdobyte przez Dawida 
z pewnością jest dobrej próby. Drogę do finału 
i tytułu otworzyła Tomiczkowi walka z mocno 
bijącym Łukaszem Ligarą z Concordii Knurów, 
którego pokonał po zaciętym pojedynku 2-1.
    Druga z naszych medalowych nadziei - junior 
Mateusz Rumin (waga półciężka 81 kg) 
również doszedł do finału, a tam czekał już na 
niego odwieczny rywal - Karol Walaszczyk 
z UKS Blachownia, z którym nasz zawodnik 
wygrywał ostatnio dwukrotnie. Tym razem 
Rumin musiał uznać wyższość Walaszczyka, 
przegrywając po zaciętej walce 1-2. W drodze 
po srebro Mateusz pokonał w ćwierćfinale 3-0 
Marcina Wawro z Rudy Śląskiej, a w półfinale 
wygrał walkowerem (kontuzja przeciwnika) 
z klubowym kolegą Bartłomiejem Telingą. 
Telinga już przed tą walką miał zapewniony 
brązowy medal za zwycięstwo 2-1 w ćwierć-
finale z Pawłem Czaplą, reprezentującym Fight 
Boxing Dąbrowa Górnicza.

    Przypominamy, że z okazji 
Jubileuszu 35-lecia gminy przy-
znane zostanie wyróżnienie 
„Zasłużony dla Gminy Gierał-
towice”, które nada Rada Gminy 
Gierałtowice.
     Jest to najwyższe wyróżnienie 
gminy przyznawane za wybitne 
działania rozsławiające gminę lub za działalność 
mającą wpływ na podniesienie poziomu życia 
mieszkańców w różnych dziedzinach: gospo-
darka, kultura, zdrowie, sport itp.
   Wyróżnienie może być przyznane osobie fi-
zycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyj-
nej, może być również nadane pośmiertnie.
    Wyróżnienie jest przyznawane w dwóch kate-
goriach: osób fizycznych oraz osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych.
    Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia mogą 
wystąpić: Rada Sołecka, organizacja, związki 
i zrzeszenia działające na terenie gminy lub grupa 
licząca co najmniej 50 mieszkańców.
    Bliższe informacje na ten temat dostępne są na 
stronie internetowej: www.gieraltowice.pl
lub w Biurze Rady Gminy, mieszczącym się w bu-
dynku UG przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałto-
wicach. 
Tel.: 32 30 11 305,  697 776 228
Fax: 32 30 11 306, 
e-mail: rg@gieraltowice.pl

Statuetka 
czeka na 
zasłużonych

    Czwarty medal (brązowy) zdobył kadet Piotr 
Kaczkowski występujący w wadze papierowej 
46 kg. W półfinale skrzyżował rękawice z Krzy-
sztofem Kowalewskim z RMKS Rybnik i uległ 
późniejszemu mistrzowi Śląska 0-3.
    W turnieju wystąpili jeszcze dwaj juniorzy 
Gardy: Piotr Wiśniewski (waga lekkopółśrednia 
64 kg) i Łukasz Duda w wadze średniej 75 kg. 
Piotr stoczył bardzo zacięty pojedynek z Domi-
nikiem Kołodziejczykiem z Kleofasa 06 Kato-
wice, przegrał jednak walkę 1-2, po kontrower- 

syjnym werdykcie sędziów. Łukasz Duda je-
dnogłośnie 0-3 przegrał walkę z Łukaszem 
Puchałą z UKS Blachownia.
    Trener Adam Spiecha podsumowując występy 
swoich podopiecznych powiedział m.in.: Jadąc 
do Jaworzna miałem cichą nadzieję, że wrócimy 
z tarczą. Mogę powiedzieć, że plan się powiódł. 
Pojechało sześciu zawodników i przywieźliśmy 
cztery medale. Pozostał mi jednak bardzo duży 
niedosyt po dwóch werdyktach sędziów w wal-
kach Wiśniewskiego i Rumina, którzy w mojej 
opinii nie przegrali swoich pojedynków. To jest 
jednak boks i jak to w sporcie bywa trzeba także 
porażki przyjmować na przysłowiową „klatę”, 
trenować dalej i na następnych turniejach udo-
wodnić, że to był tylko wypadek przy pracy.   

Z lewej: Dawid Tomiczek Foto: archiwum GARDY

    Po udanych mistrzostwach zawodnicy i szkole-
niowcy Gardy wzięli udział w imprezie pokazowej 
„Mam Talent”, którą zorganizował ZSP w Gie-
rałtowicach. Pięściarze zademonstrowali m.in.: 
dynamiczną rozgrzewkę, technikę bokserską oraz 
elementy treningu. Dużą atrakcją dla uczniów 
szkoły była możliwość zobaczenia realnej walki. 
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem i został 
nagrodzony ogromnymi brawami.

/Źródło: www. garda.gieraltowice.pl/


