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Inauguracja roku szkolnego 2011/12 w Chudowie, od lewej: Marek Błaszczyk - przewodniczący RG Gierałtowice, Krystyna Szumilas - wiceminister edukacj, Zdzisława Waniek -
dyrektor gliwickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Tadeusz Żesławski - wicekurator śląski, Elwira Barańska-Szczerba - wicedyrektor gliwickiej delegatury K. O. 

   Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas 
doceniła pracę dyrektor Stefanii Michalskiej 
oraz pedagogów ze SP im. Witolda Budryka 
w Chudowie i 1 września, w trakcie inauguracji 
nowego roku szkolnego, nie omieszkała im jej 
osobiście pogratulować. 
   Uznanie wzbudziło odważne włączenie się 
chudowskiej szkoły w realizację reformy oświa-
ty, która zakłada, że w roku 2012 wszystkie sze-
ścioletnie dzieci pójdą do szkół. W Chudowie 
z takim wyzwaniem szkoła zmierzyła się już 
w 2009 r. Był to pierwszy rok wprowadzania 
reformy. O tym czy wysłać do szkoły swoje sze-
ścioletnie pociechy decydowali rodzice. Po kon-
sultacjach ze szkołą zdecydowali się wszyscy. 
Wtedy do chudowskiej podstawówki trafiło 
100 % sześciolatków. To ewenement w skali kra-
ju - średnia krajowa w 2009 r. to 4,5%. 
W obecnym roku już trzecie z kolei pokolenie 
sześciolatków z Chudowa w komplecie pomasze-
rowało do pierwszej klasy.
    - Zdaję sobie sprawę, że zdobyć zaufanie rodzi-
ców i przekonać ich do tego, aby wysłali swoje 
sześcioletnie perełki do szkoły nie jest łatwo - 
powiedziała Krystyna Szumilas - w Chudowie 
szkoła cieszy się takim zaufaniem już od 3 lat 
i właśnie tego wam gratuluję. -

    Po rocznej przerwie (spowodowanej powodzią 2010) rolnicy z gminy 
Gierałtowice znowu mogli cieszyć się Świętem Plonów. Tegoroczne Do-
żynki Gminne odbyły się 28 sierpnia w Chudowie. Zainaugurowała je msza 
święta dziękczynna odprawiona kościele pw. Matki Boskiej Królowej 
Aniołów w Chudowie. O dożynkach piszemy na stronach: 4 i 5.

Chudów 2011Chudów 2011

   1 września we wszystkich gminnych szko-
łach świętowano rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Szczególnie okazale uroczystość ta 
wypadła w SP im. W. Budryka w Chudowie. 



2

Druk: CUD-DRUK 

Dokończenie ze s. 1.

    Inaugurację uświetniła obecność przedstawi-
cieli Śląskiego Kuratorium Oświaty: wicekuratora 
śląskiego Tadeusza Żesławskiego, szefowej dele-
gatury w Gliwicach Zdzisławy Waniek oraz jej 
zastępczyni Elwiry Barańskiej-Szczerby. 
Samorząd gminy Gierałtowice reprezentowali: 
przewodniczący Rady Gminy Marek Błaszczyk, 
wiceprzewodnicząca Agnieszka Czapelka oraz 
liczne grono radnych. Na inauguracji nie zabrakło 
proboszcza miejscowej parafii ks. dziekana Janu-
sza Kwapiszewskiego oraz sołtysa Chudowa Jó-
zefa Posiłka. Miejsca na sali zajęli również: kiero-
wniczka Referatu Edukacji i Zdrowia UG Bar-
bara Mansfeld, dyrektorzy i nauczyciele z gmin-
nych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, rodzice 
pierwszoklasistów oraz społeczność szkolna 
z Chudowa.
    Uroczysty charakter inauguracji podkreśliło 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, wnosząc 
dodatkowy kontekst związany z 72 rocznicą wy-
buchu II Wojny Światowej. W części oficjalnej, 
poza wystąpieniem minister Szumilas, głos zabrał 
wicekurator śląski Tadeusz Żesławski, który m.in. 
życzył dyrektor i pedagogom dalszych sukcesów 
w codziennej pracy z dziećmi. W ciepłych słowach 
podsumowała współpracę i kontakty ze szkołą 
przedstawicielka rodziców Katarzyna Szolc. 
    Jednym z głównych punktów programu była 
uroczystość przyjęcia sześciolatków do grona 
uczniów szkoły. Każdego malucha osobiście 
i ciepło powitała dyrektor Stefania Michalska, 
a towarzyszące jej nauczycielki i uczennice przy-
pinały im szkolne tarcze i obdarowywały olbrzy-
mimi kolorowymi tytami. W programie znalazło 
się również miejsce na okolicznościowy występ 
uczniów SP z Chudowa oraz pamiątkowe zdjęcia 
z pierwszakami. Na zakończenie goście z mi-
nisterstwa i kuratorium otrzymali kwiaty, które 
 

wręczyli im: prowadząca spotkanie dyrektor Ste-
fania Michalska, przedstawicielka UG Barbara 
Mansfeld i przewodniczący RG Marek Błaszczyk. 
Warto dodać, że w trakcie całej akademii uwagę 
nie tylko rodziców przykuwali najmłodsi i naj-
wdzięczniejsi jej uczestnicy - pierwszoklasiści. 
Odświętnie ubrane maluchy miały swoje osobne, 
wyeksponowane miejsce, zachowywały się natu-
ralnie i żywo interesowały się tajemnicą zapa-
kowaną w olbrzymich tytach.

Inauguracja Nowego Roku  Szkolnego 2011/12 w Chudowie

Tekst i foto: J. Miszczyk    Rozpoczęcie roku szkolnego w Gierałtowi-
cach było okazją do powitania nowej dyrektor 
miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Stanowisko to, po uprzednim wygraniu konkur-
su, objęła Urszula Cieślik, zmieniając na nim 
Janusza Magierę, który zrezygnował z kierowa-
nia gierałtowickim ZSP z powodu przejścia do 
pracy w innej szkole. 
  Urszula Cieślik ukończyła Bibliotekoznaw-
stwo i Informację Naukową na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Jest również absolwentką Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, gdzie studiowała na 
kierunku Wiedza o Społeczeństwie.
    Nowa dyrektor jest osobą dobrze znaną spo-
łeczności gierałtowickiej szkoły, w której pra-
cuje od 10 lat. Pełniła już w niej funkcje kiero-
wnicze, będąc w roku szkolnym 2009/2010, dy-
rektorem Gimnazjum nr 1. /J.M./

Pierwszaków wita dyrektor Michalska

Rodzice i ich pociechy

Nagroda Bene Meritus 

dla dobrze zasłużonych
    Koło Związku Górnośląskiego w Gierał-
towicach uhonorowane zostało nagrodą 
„Bene Meritus” - najwyższym wyróżnieniem 
przyznawanym przez Radę Powiatu Gliwic-
kiego.
    W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się 
również: ks. Stefan Gruszka z Knurowa, Iwona

Ewertowska-Mener - propagatorka muzyki chó-
ralnej oraz Młodzieżowy Teatr Carpe Diem z Py-
skowic.
    Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 31 
sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. 
W imieniu koła z Gierałtowic odebrała ją prezes 
Janina Cicha-Rożek. Nagrody wręczali: przewo-

Dokończenie na s. nr 3

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach zaprasza do Gliwickiego Teatru 
Muzycznego w dniu 11.10.2011 r. na wido-
wisko muzyczne: „The Beatles & Queen”.
Wyjazd o godzinie 17.30.
Bilety w cenie 30 zł ulgowy(emeryci, uczniowie, 
studenci) 35 zł normalny.
Zapisy do 3 października 2011 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach lub pod nu-
merem telefonu: 32 301 15 12.

    Miło nam poinformować, że konkurs zwią-
zany z jubileuszowym - 50. wydaniem „Wieści 
Gminy Gierałtowice” został rozstrzygnięty. 
Okazało się, że w gminie jest spore grono 
czytelników, którzy od wielu lat skrzętnie 
zbierają każdy kolejny egzemplarz naszego 
lokalnego pisma. 
    Nie przypuszczaliśmy, że znajdą się czytel-
nicy, którzy dostarczą cały komplet - 50 nume-
rów. A jednak! .. Panowie Jan Smieszek 
i Edward Wita dostarczyli do wydawcy 
wszystkie dotychczas wydrukowane numery.
Pozostałe kolekcje również były okazałe.
   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wrę-
czenie nagród odbędzie się 30 września br. 
o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach.
Zapraszamy na nie wszystkich laureatów kon-
kursu, którymi zostali:
Jan Smieszek,
Edward Wita
Róża Piekiełko, 
Erwin Kazubek, 
Maria Promny, 
Wojciech Miczka, 
Anna Herdzin, 
Henryk Mateja, 
Janina Cicha-Rożek, 
Wojciech Śmieszek, 
Zdzisław Klajs, 
oraz Romualda Borucka. 

Jubileuszowy 
Konkurs Wieści

GOK zaprasza
do teatru
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Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Przyszowice

gminy Gierałtowice. E) Wyrażenia zgody na utwo-
rzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego 
pod nazwą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. w Pa-
niówkach. F) Likwidacji zakładu budżetowego 
Gminna kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach. 
G) Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gierałtowicach. H) Przyjęcia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Gierałtowice. I) Zatwierdzenia do realizacji 
projektu pt. „Radosny świat przedszkolaka 
w Przyszowicach”. J) Zatwierdzenia do realizacji 
projektu pt. „Radosne szkoły - wzmocnienie po-
tencjału szkół w Przyszowicach”. 
    Po informacjach sołtysów dotyczących spraw 
poszczególnych sołectw oraz informacjach o dzia-
łalności wójta w okresie międzysesyjnym, w pun-
kcie porządku obrad dotyczącym odpowiedzi na 
interpelacje, radny Piotr Drażyk poruszył kwestię 
budowy barier dźwiękochłonnych od strony auto-
strady A1, natomiast przewodniczący RG Marek 
Błaszczyk zwrócił się do odpowiednich komisji 
RG o opracowanie wniosku, skierowanego do 
wójta gminy Gierałtowice, w celu zabezpieczenia 
środków w przyszłorocznym budżecie gminy na 
utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych. 
Punkt ten wyczerpał porządek obrad, po czym 
przewodniczący RG zamknął posiedzenie XI sesji.

   XI sesja RG Gierałtowice odbyła się 
18 sierpnia br. w budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyszowicach.
    W trakcie obrad miała miejsce uroczystość po-
żegnania zasłużonych pracownic Urzędu Gminy 
Gierałtowice: Weroniki Bargiel - kierowniczki 
Referatu Inwestycji i Szkód Górniczych oraz 
Gabrieli Mączki - kierowniczki Referatu Po-
datków i Opłat Lokalnych, które zakończyły pracę 
w gminnym magistracie, w związku z przejściem 
na emeryturę. Zasłużonym pracownicom słowa 
podziękowania złożył przewodniczący RG Ma-
rek Błaszczyk, wymieniając przy okazji długą 
listę ich osiągnięć zawodowych. 
    W dalszej części obrad radni zapoznali się z pra-
cami poszczególnych komisji RG w okresie mię-
dzysesyjnym. Kolejnym punktem obrad było roz-
patrzenie i podjęcie uchwał - m.in. w sprawach:
A) zmiany uchwały nr IV/17/10 RG Gierałtowice 
z 23.12.2010 r. dotyczącej Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-
2028. B) Udzielenia pomocy finansowej dla po-
wiatu gliwickiego na realizację zadania „Moderni-
zacja nawierzchni drogi powiatowej nr 29085 
Gierałtowice - Ornontowice”.C) Wyrażenia zgody 
na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy.D) Dotacji udzielanych 
z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom, 
punktom przedszkolnym oraz zespołom wycho-
wania przedszkolnego prowadzonym na terenie

Pracowały dla gminy
przez wiele lat ...

    Przychodząc do gminnego magistratu załatwić 
swoje sprawy, nie spotkamy już za biurkiem 
urzędniczym Weroniki Bargiel, kierującej Re-
feratem Inwestycji i Szkód Górniczych, ani też 
Gabrieli Mączki, szefowej Referatu Podatków 
i Opłat. Obydwie Panie przeszły bowiem na eme-
rytury.
    Przez wiele lat wykonywały niełatwą pracę. 
Odpowiedzialność za inwestycje i za egzekwo-
wanie napraw szkód górniczych, to zwłaszcza 
w gminie Gierałtowice ciężki kawałek chleba. 
Egzekwowanie podatków i opłat (m.in. eksploa-
tacyjnych) też do wdzięcznych obowiązków nie 
należy. Obydwie Panie na co dzień musiały więc 
zmagać się z oporną materią inwestowania i eg-
zekwowania.
Swoją pracą przyczyniły się do powstania tego, 
co w gminie widać gołym okiem - wielu zreali-
zowanych inwestycji, a także do płynności finan-
sowej gminy, bez której realizacja inwestycji nie 
byłaby możliwa.  
    Za wieloletnią pracę dziękowali im współpra-
cownicy, wójt gminy, a także przewodniczący 
RG i radni obecnej kadencji.
    Weronika Bargiel - pracowała w Urzędzie 
gminy od 1 października 1995 roku. Od sierpnia 
1997 na stanowisku kierownika Referatu Inwe-
stycji i Szkód Górniczych. W tym okresie 
nadzorowała przebieg wielu dziesiątek zadań 
inwestycyjnych z zakresu obiektów szkolnych, 
infrastruktury drogowej, obiektów sportowych, 
sieci wodociągowej, obiektów komunalnych. 
Wszystkich dokonań nie sposób tu wymienić. 
Ograniczymy się jedynie do kilku największych 
zrealizowanych w ostatnich latach: budowa no-
wego boiska LKS Jedność 32 Przyszowice, 
budowa drogi ulicy Granicznej, Pływalnia 
“WODNIK” w Paniówkach, Ośrodek Zdrowia 
i Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, rozbu-
dowa remizy OSP w Chudowie, remonty starych 
szkół w Przyszowicach i Paniówkach oraz bu-
dowa nowoczesnego zaplecza sportowego we 
wszystkich szkołach gminy.
    Gabriela Mączka - pracowała w gminnym 
magistracie przez 27 lat (od 18 października 
1984 r.), pełniąc rozliczne funkcje. 1 sierpnia 
2006 roku objęła stanowisko kierowniczki Re-
feratu Podatków i Opłat Lokalnych. Dzięki su-
mienności i zaangażowaniu przyczyniła się do 
sprawnego funkcjonowania organu podatko-
wego. Referat ten jest bardzo ważną komórką 
organizacyjną Urzędu Gminy, realizuje bowiem 
ponad 90% dochodów własnych budżetu gminy. 
Do nowych wyzwań kierownika tego referatu  
należała organizacja postępowań podatkowych, 
dotyczących opodatkowania wyrobisk górni-
czych, przynoszących rocznie ponad 3 miliony  
złotych dochodów do budżetu.

Weronika Bargiel i Gabriela Mączka 
odeszły na emerytury

dniczący Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusz 
Mamok i starosta Michał Nieszporek, w obe-
cności radnych powiatu oraz przedstawicieli sta-
rostwa. Nie zabrakło też reprezentantów miast 
i gmin w których działają laureaci.
    Nagroda „Bene Meritus” (z łac. dobrze zasłu-
żony) przyznawana jest osobom, instytucjom i sto-
warzyszeniom, które w sposób szczególny przy-
służyły się społeczności powiatu. W taki właśnie 
sposób Rada Powiatu postrzega działalność Koła 
Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, które 
w okresie swojej 22-letniej działalności podejmo-
wało wiele inicjatyw i przedsięwzięć promujących 
gminę Gierałtowice i Ziemię Gliwicką. 
   Wachlarz działań koła jest bardzo szeroki. 
Przypominają historię, tradycję, kształtują posta-
wy patriotyczne. Uznaniem cieszą się przedsię-
wzięcia kulturalne organizowane przez koło, m.in. 
Koncerty Muzyki Organowej w Gierałtowicach, 
na których grają organiści z kościołów powiatu

gliwickiego, a także z Rybnika, Zabrza i Miko-
łowa. Prowadzą również działalność wydawniczą. 
Organizują wycieczki krajoznawcze, w ramach 
których zrealizowali cykl 6 jednodniowych wycie-
czek po najciekawszych miejscach powiatu pod 
hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie ... 
Poznajemy Powiat Gliwicki”, który okazał się in-
spiracją do przeprowadzenia konkursów: „Wiedzy 
o powiecie” oraz fotograficznego pt. „Drewniane 
kościółki - perły Śląskiej Ziemi”. 
    Wszystkich dokonań koła nie sposób tu wymie-
nić, nie można jednak pominąć tych z wiązanych 
z pielęgnowaniem pamięci o ludziach, dla których 
Ojczyzna, znaczyła więcej niż własne życie. To 
między innymi dzięki ich staraniom, pamięć o bo-
haterach Powstań Śląskich, a także o księdzu Wła-
dysławie Robocie - bohaterskim kapłanie z Gierał-
towic i wielkim Polaku, jest ciągle żywa.

Od prawej: przewodniczący Tadeusz Mamok, gospodynie z Gierałtowic w strojach ludowych, Janina Cicha-Rożek, ks. Stefan
Gruszka, Iwona Ewertowska-Mener (w głębi starosta Michał Nieszporek) i grupa Teatru Młodzieżowego Carpe Diem. 

Nagroda Bene Meritus  dokończenie ze s. nr 2

Opr. i foto: J.M.

J.M. 

    13 sierpnia pałac w Przyszowicach gościł 42-
osobową wycieczkę, która podążała śladem 
swych przodków. Byli to potomkowie Marii von 
Raczek i Richarda von Maubegne (czyt. Mobeż) 
z wielu krajów Europy, m. in. z Niemiec , Austrii, 
Holandii, Hiszpanii, jedna para przybyła z USA. 
Wójt Joachim Bargiel przywitał ich krótką mową 
w języku niemieckim i prezentacją multime-
dialną, za co otrzymał gromkie brawa. 

Niezwykłe odwiedziny
w przyszowickim pałacu

Dokończenie na s. 6
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    Nabożeństwu dożynkowemu przewodniczył pro-
boszcz parafii w Chudowie ks. dziekan Janusz 
Kwapiszewski. Koncelebrowali: proboszcz z Pa-
niówek ks. Michał Woliński oraz proboszcz z Przy-
szowic ks. Adam Niedziela.
    - Gdyby nie łaska Boża, nie byłoby tego czym 
ołtarz jest dzisiaj przyozdobiony. Bóg obdarza 
łaską, ale oczekuje od nas wysiłku. Trzeba podjąć 
wysiłek ludzkiej pracy, ze świadomością, że Bóg ją 
pobłogosławi - tymi słowami zwrócił się do zgro-
madzonych ks. Kwapiszewski, nawiązując do zbio-
ru plonów rolnych, którymi pięknie ozdobiono oł-
tarz chudowskiej świątyni. Pośród nich poczesne 
miejsce zajął dorodny bochen chleba (wypieczony 
z tegorocznego ziarna), którym starostowie doży-
nek Anna i Artur Noconiowie z Chudowa, obda-
rowali przedstawicieli duchowieństwa.
    Po mszy równie okazały bochen, starostowie zło-
żyli na ręce gospodarza gminy, wójta Joachima 
Bargiela. Ceremonia ta miała miejsce na placu przy 
boisku LKS Gwiazda Chudów, gdzie odbyła się 
druga odsłona gminnego Święta Plonów. Poprze-
dziły ją tradycyjne pieśni dożynkowe: „Plon niesie-
my, plon” i „Panie Gospodarzu” wykonane przez 
połączone chóry gminy pod dyrekcją Barbary 
Jałowieckiej-Cempury, a także koncert Orkiestry 
Dętej przy OSP w Przyszowicach pod batutą Miro-
sława Hajduka.
Wójt podziękował za ten najważniejszy symbol do-
żynkowej tradycji (uosabiający pomyślność i do-
statek) powierzony jego pieczy i przekazał go 
z kolei w ręce przewodniczącego Rady Gminy 
Marka Błaszczyka, który przyrzekł dzielić chleb 
sprawiedliwie, dodając - sprawiedliwie, to nie zna-
czy jednak, że po równej części dla każdego. -
    W trakcie dożynek kultywowany jest również 
zwyczaj przekazywania małej korony dożynkowej - 
symbolu ciągłości tradycji dożynkowej. W Chu-
dowie sołtys Józef Posiłek przekazał ją Gerdzie 
Czapelce - sołtys Gierałtowic, co oznacza, że w tym 
właśnie sołectwie odbędą się kolejne dożynki.
    Te piękne ceremonie, powtarzane od wielu po-
koleń, obserwowali liczni mieszkańcy naszej rolni-
czej gminy, radni, sołtysi, przedstawiciele UG, or-
ganizacji pozarządowych, a także zaproszeni goś-
cie. Wśród nich obecny był m.in.: poseł na Sejm RP 
Tadeusz Wita. Na ręce wójta wpłynęły również 
listy z okolicznościowymi życzeniami dla rolników

od prezesa ŚIR Romana Włodarza, eurodeputo-
wanej Małgorzaty Handzlik, posła Jana Kazi-
mierczaka, komendanta WKU ppłk dypl. Romana 
Nowogrodzkiego. 
....W tradycję święta rolników wpisany jest konkurs 
na najpiękniejszą koronę dożynkową. W tym roku 
jury doceniło urodę wszystkich koron i postanowiło 
przyznać cztery równorzędne nagrody. Po ogłosze-
niu werdyktu, dyrektor GOK Paweł Rosicki zapro-
sił do obejrzenia programu artystycznego, który 
wypełnił dalszą część dożynek.Na scenie położonej 
w pięknym plenerze chudowskich łąk wystąpił 
Zespół Folklorystyczny „Przygoda” z Rybnika, pre-
zentując brawurowo wykonaną wiązankę tańców 
ludowych z różnych regionów kraju. Urodziwe ry-
bniczanki prosiły również do tańca gości dożynek. 
W przerwie występu rozegrano konkurs wiedzy 
o dożynkach sponsorowany przez CEiWR z Przy-
szowic. Świetny klimat zabawy podtrzymał występ 
gwiazd dożynkowego wieczoru - Andrzeja Siko-
rowskiego (lidera krakowskiej grupy Pod Budą)  
jego córki Mai Sikorowskiej. Piękne ballady i pio-
senki o miłości przyciągnęły krąg publiczności 
bliżej sceny. Gorąco przyjęto również występ zespo-
łu „Marakuja”. Wiele niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły kolorowe fajerwerki rozświetlające 
przez kilka minut niebo na Chudowem. Po tych atra-
kcjach do tańca przygrywał zespół „Fajer”.
    Obok bloku artystycznego rozrywki, zwłaszcza 
najmłodszym, dostarczało wesołe miasteczko roz-
łożone wzdłuż boiska. Można było również zakupić 
wyroby rękodzieła artystycznego, a także ekolo-
giczną żywność. Jak zawsze przy okazji dożynek 
odbyły się „Małe Targi Pracy” zorganizowane przez 
GCI.

    Organizatorzy dożynek składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim osobom, firmom i insty-
tucjom, których działania przyczyniły się do zor-
ganizowania Gminnego Święta Rolników w Chu-
dowie. Równie serdeczne podziękowania składają: 
strażakom, policji i służbom medycznym za czu-
wanie nad jego bezpiecznym przebiegiem.

L K S

G
W

IAZDA

W
ÓDUHC

Organizatorzy:

Sołtys Chudowa

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chudowie. 

 .
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Sponsorzy dożynek:
1. Gospodarstwo Rolne - Marek i Jolanta Błaszczyk z Przyszowic. 
2. KPE METROPOLIS Sp. z o.o. Z Katowic.
3. P. P.U.H. "WOLIMEX", Eugeniusz Wojak z Limanowej. 
4. OMEGA 1 Irzyk Józef z Przyszowic.

5. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie.
6. Firma Jamar Jałowiecki Michał z Przyszowic.
7. EKO-FLORA System s.c. Dariusz Moćko z Przyszowic
8. Anter s.c. Stefan Pakura, Teresa Pakura z Paniówek.
9. Apteka św. Barbary Matera Lucjan z Gierałtowic. Opr. i Foto: J. Miszczyk

Bieg Dożynkowy o Puchar Wójta

Małe Targi Pracy

    Tegoroczne VI już „Małe Targi Pracy”, 
odbywały się przy wspaniałej słonecznej pogo-
dzie na boisku sportowym w Chudowie podczas 
obchodów Święta Plonów.                     
Organizator - Gminne Centrum Informacji z Gierał-
towic, zapewniło sporo ciekawych ofert pracy. Jak 
na małe targi było ich aż 167, to o 47 więcej niż na 
poprzednich targach. Oferty skierowane były do 
osób o różnym poziomie wykształcenia, od wyższe-
go do osób, które mają braki w wykształceniu, ale za 
to posiadają sporo zapału i chęci do pracy. Wciąż 
aktualne są przyjęcia do Tenneco, jednego z wy-
stawców na targach - na pracownika produkcyjnego, 
w związku z uruchomieniem nowej linii produk-
cyjnej. Chętnych zapraszamy do siedziby Gminne-
go Centrum Informacji. Jak w poprzedniej edycji 
targów dominowały głównie oferty pracy dla męż-
czyzn. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przed-
stawił 47 ofert pracy, Agencja Pracy „Otto” przy-
słała 10 ofert, w tym pracy w Polsce i zagranicą m.in. 
w Holandii i Niemczech.                         
Z lokalnych przedsiębiorców do pracy u siebie na-
kłaniała firma F.H.U. PATMAR z Przyszowic. 
Na targach udzielała się Państwowa Inspekcja Pracy 
z Katowic z gliwicką filią, która udzielała porad 
prawnych z zakresu prawa pracy i udostępniła sporą 
ilość materiałów, dotyczących tych zagadnień. Są 
one ciągle dostępne w GCI. Lokalne Okienko Przed-
siębiorczości z Toszka, przysłało zaproszenie do 
udziału w projekcie „Przedsiębiorczość na miarę 
Twojego sukcesu”. Jest to projekt autorstwa Ośrod-
ka Kształcenia Samorządu Terytorialnego z Kato-
wic realizowany w partnerstwie z Gminą Toszek 
i skierowany jest do osób chcących założyć działal-
ność gospodarczą, w ramach którego można otrzy-
mać wsparcie finansowe na założenie działalności, 
oraz bogaty pakiet szkoleń przygotowujących do 
prowadzenia firmy. Rekrutacja od 8 września do 7 
października.                   
                                  Oprac. Danuta Kondraciuk GCI

.

.

.

    10 września rozegrano w Chudowie VII Ogól-
nopolski Bieg Dożynkowy o Puchar Wójta Gmi-
ny Gierałtowice. Impreza ta zawsze odbywa się 
w sołectwie, w którym organizowane są dożynki 
gminne.
    Na starcie tegorocznego biegu stanęła rekordowa 
liczba 275 uczestników, w tym 202 z naszej gminy. 
Do Chudowa przyjechali biegacze z kilkudziesięciu 
miast i miejscowości - m.in. z Ostrzeszowa (wielko-
polskie) - stolicy polskich biegów przełajowych, 
Miechowa (małopolskie), Ogrodzieńca, Lublińca, 
Raciborza i wielu miast naszego regionu. 
    Rywalizowano w kilku grupach wiekowych od 
najmłodszych (rocznik 2001 i młodsi) do oldbojów 
(mężczyźni rocznik 1961 i starsi). Honorowymi sta-
rterami zawodów byli wójt gminy Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk.
    Najmocniejszą obsadę miał Bieg Główny o Pu-
char Wójta (dystans 3500 m - 5 okrążeń wokół chu-
dowskiego zamku), na którego starcie stanął m.in. 
Adam Jagieła z Siemianowic Śląskich - aktualny 
Mistrz Polski w biegu 24 godzinnym. Jagieła zaraz 
po starcie nadał mocne tempo i na pierwszym okrą-
żeniu jako pierwszy wyłonił się zza zamkowej wie-
ży. Tuż za nim biegli: Jarosław Prokop - nauczyciel 
WF w ZSP w Paniówkach i Ireneusz Nocoń z Chu-
dowa. W dalszej część biegu prowadzenie objął 
Jarek Prokop i nie oddał go już do samej mety! 
Warto dodać, że zwycięzca biegu, w trakcie całej 
imprezy pełnił również rolę komentatora, a mikro-
fon odłożył jedynie na czas swojego startu. Wśród 
Pań bezkonkurencyjną na tym dystansie okazała się 
Monika Bielińska z Przyszowic, która podobnie jak 
Jarosław Prokop, wywalczyła Puchar Wójta - 
główne trofeum zawodów. 
Dużą klasę pokazał również Nataniel Swat z Chu-
dowa, który wygrał swoją grupę wiekową, a chwilę 
później stanął (poza konkurencją) do biegu główne-
go, dobiegając do mety na 4 pozycji! Zwycięzców 
pozostałych biegów zamieszczamy w tabelkach. 
    Po rozegraniu zawodów w Chudowie, gmina 
Gierałtowice wysunęła się na czele klasyfikacji cy-
klu imprez biegowych pt. „Najbardziej rozbiegana 
miejscowość”, do którego Bieg o Puchar Wójta jest 
zaliczany.

    Zwycięzcom gratulował wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, wręczając pamiątkowe dyplomy 
I puchary. Po ceremonii dekoracji przyszedł czas na 
tradycyjną loterię. Dzięki hojności sponsorów 
uczestnicy biegu wylosowali ponad 100 nagród. 
Wśród nich znalazły się przedmioty znacznej 
wartości - m.in. telefon komórkowy, komplet sztuć-
ców, sprzęt sportowy. Po zakończeniu losowania 
organizatorzy podziękowali wszystkim osobom, fir-
mom i instytucjom, które przyczyniły się do wspar-
cia imprezy. W ich gronie wymienili: Wójta i Urząd 
Gminy Gierałtowice, dyrektora GOK w Gierałto-
wicach, dyrektora pływalni “WODNIK” w Paniów-
kach, firmę “BERKNER” z Knurowa, restaurację 
VERONA z Paniówek, “AQUA SPA 2” z Paniówek, 
firmę TELEKOMFORT z Paniówek, piekarnie i cu-
kiernie GATNER z Paniówek i MRYKA z Pa-
niówek, firmę I.B.K. SERWIS Bogusław Karcz 
z Paniówek, Fundację Zamek Chudów i MOSiR 
w Rudzie Śląskiej.

Wyniki biegu podajemy na następnej stronie
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Rocznik 2001 i młodsze - dziewczęta - 200 m
1. Paulina Dreja - Przyszowice
2. Karolina Kot - Przyszowice
3. Wiktoria Kostorz - Chudów
Rocznik 2001 i młodsi - chłopcy - 200 m
1. Rafał Kołoczek - Chudów
2. Piotr Wojciechowski - Gierałtowice
3. Dominik Pietruszka - Ogrodzieniec
Rocznik 2000-1998 - dziewczęta - 500 m
1. Angelika Warych - Paniówki
2. Natalia Warych - Paniówki
3. Monika Michalska - Ruda Śląska
Rocznik 2000-1998 - chłopcy - 500 m
1. Daniel Bartoszek - Paniówki
2. Dawid Wojciechowski Gierałtowice
3. Michał Nowak - Przyszowice
Rocznik 1994-1997 - dziewczęta - 1 km
1. Małgorzata Hynisz - Paniówki
2. Anna Wilczek - Przyszowice
3. Oliwia Rusin - Przyszowice
Rocznik 1994-1997 - chłopcy - 1 km
1. Nataniel Swat - Chudów
2. Sebastian Cebula - Ruda Śląska
3. Daniel Skrzypczyk - Paniówki
Rocznik 1993-1976 - kobiety - 3 km         
1. Monika Bielińska - Przyszowice
2. Beata Wrońska - Chorzów
3. Katarzyna Szudy - Ruda Śląska
Rocznik 1975 i starsze - 3 km         
1. Elżbieta Lewicka - Knurów
2. Iwona Prokop - Ruda Śląska
3.Justyna Kolonko - Chorzów
Rocznik 1993-1972 - mężczyźni - 3 km
1. Ireneusz Nocoń - Chudów
2. Adam Jagieła - Siemianowice Śląskie
3. Adam Wójcik - Ruda Śląska
Rocznik 1971-1962 - mężczyźni - 3 km
1. Jarosław Prokop - Ruda Śląska
2. Marian Stefański - Ruda Śląska
3. Marek Różański - Ruda Śląska
Rocznik 1961 i starsi mężczyźni - 3 km
1. Marek Foksa - Ostrzeszów
2. Bogdan Cebula - Ruda Śląska
3. Marian Górski - Ruda Śląska
Klasyfikacja „Najbardziej rozbiegana 
miejscowość"
1. Gmina Gierałtowice 291 pkt.
2. Ruda Śląska         201 pkt.
3. Chorzów         102 pkt.

Wyniki Biegu Dożynkowego 

o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice

1.  

2.   

3.   

4.  

5.   

6.   

7.   

8.  

kat.

V Turniej o GP Gminy Gierałtowice - (pierwsza ósemka)

II+ Ronke Robert   Zabrze                                                 6

I    Piecowski Maksymilian   Rybnik                                6

II+ Spyra Piotr   Ornontowice                                           6

I    Pawłowski Lucjan   Rybnik                                        4.5

III  Zabuga Maciej   Zabrze                                               4.5   

II   Wiaterek Jakub   Gierałtowice                                    4

I    Sałabun Kazimierz   Rybnik                                        4

     Farana Eugeniusz   Gierałtowice                                4bk.

    1 września w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Gierałtowicach rozegrano piąty z cyklu ośmiu 
turniejów o Grand Prix Gminy Gierałtowice. 
Udział wzięło w nim 25 zawodników z gminy 
Gierałtowice i wielu miast naszego regionu. 
Faworyta upatrywano w rewelacyjnym zwy-
cięzcy poprzedniego turnieju. Robert Ronke nie 
zawiódł, choć tym razem nie zdobył kompletu 
punktów, a o zwycięstwie zadecydowała punkta-
cja pomocnicza.
    Do przyjemnych niespodzianek należ miejsce 
w pierwszej ósemce, aż 2 graczy z gminy Gie-
rałtowice.

   Do końca cyklu pozostały jeszcze 3 turnieje. 
Najbliższy odbędzie się 6 października o godz. 
16.30, jak zwykle w GOK-u w Gierałtowicach.

Zapraszamy!

miejscowość

- Czy wiesz, że gra w szachy pozytywnie wpływa 
na emocjonalny i intelektualny rozwój dziecka i to 
bez względu na poziom gry?                      
.

- Czy chcesz, by Twoje dziecko grało w szachy? 

- Czy wiesz, że nowopowstający w Gminie Gie-
rałtowice klub szachowy, zapewni:
- naukę gry od podstaw,
- fachową opiekę instruktora,
- dobrą zabawę, 
- wyjazdy na turnieje, walkę o atrakcyjne nagrody
- możliwość zdobywania kategorii szachowych 
i wiele innych atrakcji?

Czy wiesz, że szachy to sport nie tylko dla chło-
paków?

Zapraszamy: dziewczęta, chłopców, osoby 
dorosłe.
Spotkanie organizacyjne: 
27 września 2011r. godz. 17.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach
 ul. Korfantego 7
Zajęcia w Przyszowicach i Gierałtowicach.

.

.

.

Klub Szachowy

Sprzęt audiowizualny wykorzystano też podczas 
prelekcji Krystyny Grodoń, dzięki czemu 
wszyscy mogli zobaczyć pałac w kilku odsło-
nach, zdjęcia przodków i park z dawnych lat.                     
Goście podziękowali za smaczny śląski kołocz, 
szczególnie z makiem, gdyż tego rodzaju ciasta 
w Niemczech nie ma. Potem zwiedzili wystawę 
o rodzie Raczków i spacerem wokół pałacu za-
kończyli wizytę w ojcowiźnie swojej praprabab-
ki Marii. Udali się jeszcze na cmentarz w Przy-
szowicach do kwatery Raczków i do kościoła 
w Borowej Wsi (który stał dawniej w Przyszo-
wicach i w którym ich przodkowie w 1881 r. brali 
ślub), gdzie mieli zamówioną mszę w języku 
niemieckim.

Niezwykłe odwiedziny
w przyszowickim pałacu

Dokończenie ze s. 3

J. Krawiec

Przyszowice
zajęcia płatne:

zajęcia plastyczne – wtorek 15.00-17.00

zajęcia szachowe – spotkanie organizacyjne 

27.09.2011 godz. 17.00 GOK Gierałtowice

zajęcia bezpłatne:
zajęcia edukacyjne – pomoc 

w nauce języka angielskiego, czwartek 16.00-17.00

nauka gry na organach – wtorek 16.30–20.00

zajęcia hobbistyczne dla mieszkanek Przyszowic 

i okolic – środa 17.00–20.00

tel. kontaktowy 32-726-42-47

Gierałtowice
zajęcia płatne:

zajęcia taneczne grupa młodsza (9-13lat) 

- środa i piątek 15.30-16.45

spotkanie organizacyjne 21.09.2011 godz.16.30 

GOK Gierałtowice

zajęcia taneczne grupa starsza 

(od 13lat) - środa i piątek 17.00-18.15

spotkanie organizacyjne 21.09.2011 godz.17.00 

GOK Gierałtowice

aerobic dla pań - środa 18.30-19.30 rozpoczęcie 

28.09.2011

zajęcia plastyczne “Plastuś” -

środa 17.00-18.00

warsztaty “Śladami wielkich podróżników” (9-11 lat) - 

wtorek 17.00-18.30, spotkanie organizacyjne 

4.10.2011 godz.17.00 GOK Gierałtowice

zajęcia bezpłatne:
nauka gry na organach, zajęcia wokalne - terminy 

indywidualnie ustalane z insruktorem Beatą Stawowy

warsztaty teatralne “ Grymas”

(8-13 lat)- piątek 17.00-18.00 

siłownia - wtorek, czwartek 17.00-20.00

tel. kontaktowy 32-301-15-12

Paniówki
zajęcia płatne:

kółko plastyczne „Petit papillon”- wtorek 15.00-16.00

zajęcia bezpłatne:
Klub Malucha “Świetliki” zajęcia dla dzieci od 2 lat 

z opiekunami - piątek 10.00-12.00

zajęcia muzyczne przy gitarze - piątek 14.00-15.30

matematyka-matura podstawowa przygotowanie - 

środa 16.00-17.00

tel. kontaktowy 32-726-42-49

Chudów
zajęcia płatne:

zajęcia plastyczne Klub “Pastel”-czwartek 16.00-18.00 

rękodzieło dla dorosłych -środa 17.00-20.00

zajęcia bezpłatne:
zajęcia dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym 

“Kącik Malucha” piątek 10.00-13.00

spotkania z cyklu “Poznaj ciekawe zawody”

tel. kontaktowy 604-917-720

.

.

Zajęcia w świetlicach
środowiskowych GOK

    Sierpniowa wycieczka do Ostravy jako jedyny 
zagraniczny wyjazd cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Grupa dzieci i instruktorów 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, 
udała się do pięknego dużego ZOO gdzie w trakcie 
spaceru można było zobaczyć m.in jedną z atrakcji 
tego miejsca - młodego 2 miesięcznego słonika:) 
Następnym punktem programu był Park Miniatur. 
Tuż przed powrotem do dzieci udały się na posiłek 
do jednej z sieciowych restauracji, gdzie mimo iż 
znajdowały się za granicą świetnie poradziły sobie 
z zakupem ulubionych przysmaków.

Z GOK-iem
w Ostravie
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informator

    Gospodarze stanęli do walki z czołową drużyną tabeli. Tempo już 
dwukrotnie w ciągu tego sezonu przewodziło całej stawce drużyn katowickiej 
grupy IV. Wzmocnione Pawłem Pawlickim i Patrykiem Gołębiewskim, 
pozyskanymi z młodzieżówki Górnika Zabrze oraz Marcinem Wrońskim 
i Radosławem Markiem z Carbo Gliwice, przeprowadzało wiele płynnych 
akcji na bramkę przyszowiczan. Skuteczna okazała się dopiero ta w 41 
minucie spotkania z której Jakub Kasperek (Tempo) zdobył pierwszego, 
historycznego gola na nowym stadionie. Drugiego dołożył zaraz na początku 
drugiej połowy. Jednak 2:0 dla Tempa, na 40 minut przed zakończeniem 
spotkania, nie załamało gospodarzy. Zrzucili z siebie presję i nie mając już nic 
do stracenia ruszyli na bramkę drużyny z Paniówek. Wiary w siebie dodał im 
gol strzelony przez Piotra Szołtyska. Kilka minut później padła kolejna 
bramka zdobyta przez najlepszego strzelca Jedności Rafała Hajoka. Wynik 
2:2 utrzymał się już do końca meczu.
    Zaraz po spotkaniu trener Jedności Eugeniusz Kołtko powiedział: - 
właściwie powinienem się cieszyć z remisu, jednak do końca nie jestem 
zadowolony z naszej gry. W drugiej połowie zmarnowaliśmy zbyt wiele okazji 
strzeleckich. - Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2011/2012

Liga okręgowa, grupa: Katowice IV 

Klub

  1. Polonia II Bytom

  2. Orzeł Miedary

  3. Gazobudowa Zabrze

  4. Tempo Paniówki

  5. Jedność Przyszowice

  6. Gwarek Zabrze

  7. KS 94 Rachowice

  8. Fortuna Gliwice

  9. Płomień Połomia

10. Piast II Gliwice

11. Silesia Miechowice

12. MOSiR Sparta Zabrze

13. Tarnowiczanka St. Tarnowice

14. ŁTS Łabędy

15. Ruch II Radzionków

16. Carbo Gliwice 
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Derby gminy - dokończenie ze s. 8

    Po emocjonujących derbach na boisko LKS Jedność 32 
Przyszowice wybiegły drużyny „Radnych i działaczy 
sportowych” oraz „Pracowników Urzędu Gminy Gierałto-
wice”, aby w duchu sportowej rywalizacji uczcić otwarcie 
nowego stadionu. W ich składach można było zobaczyć wielu 
amatorów piłki nożnej, znanych na co dzień z życia publicznego 
gminy. 
    W drużynie radnych zagrali m.in.: przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk, przewodniczący RG poprzedniej kadencji 
Piotr Szołtysek, sołtys Przyszowic Andrzej Gawlik, prezes 
Gwiazdy Chudów Jarosław Czapelka, radny Marek 
Wiśniewski, czy broniący bramki radny Artur Tomiczek. 
W składzie urzędników gminy wystąpili m.in.: skarbnik Michał 
Kafanke, Przemysław Dejneka, Ryszard Macha, kierownicy 
referatów - Organizacyjnego - Mateusz Papkala i Informatyki - 
Wojciech Machulik oraz pracownicy inwestycji - Sebastian 
Pawlas i Mariusz Brzezina. Jedynym zawodnikiem, który 
wystąpił w barwach obydwu drużyn był wójt gminy Joachim 
Bargiel. Mecz sędziował trener Eugeniusz Kołtko. 

    Już po pierwszym gwizdku okazało się, że w wielu za-
wodnikach drzemie ukryty talent piłkarski. Jedyną przeszkodą 
aby go rozwinąć były nieznaczne braki w kondycji, co zresztą 
przewidzieli organizatorzy zezwalając na „hokejowe” zmiany 
bez ograniczeń ilościowych i czasowych. Piłkarzy dopin-
gowały żony, dzieci, koledzy z drużyny i ciągle spora jeszcze 
grupa kibiców siedzących na trybunach. Na prowadzenie 
szybko wyszli „Radni”. 2:0 zrobiło się po golach Mateusza 
Labuska i Dariusza Wójcika. Kontaktową bramkę dla 
„Urzędników” zdobył Sebastian Pawlas. Po golu Piotra Pecelta, 
„Radni” wygrywali 3:1. Różnicę tę zmniejszył na 3:2 z rzutu 
karnego Mariusz Brzezina. 
  
    Kluczowym momentem spotkania był kolejny rzut karny, do 
egzekucji którego spiker wywołał regenerującego siły w boksie 
urzędników wójta Bargiela. Stadion przycichł. Wójt ustawił 
piłkę. Zaplanował w który róg ją posłać. Wziął krótki rozbieg 
i wykonał plan! Piłka załopotała w lewym rogu, tuż obok 
wyciągniętych rąk, broniącego bramki Artura Tomiczka. 
Wyrównanie 3:3 nagrodzono gromkimi brawami. Chwilę 
później sędzia zakończył spotkanie.

. 

Mecz 
Radni i działacze sportowi 

- Urząd Gminy

Na 3:3 z rzutu karnego wyrównuje wójt Bargiel

Tekst i foto: J. Miszczyk

Klasa „A”  - grupa Zabrze
     Z naszych drużyn grających w rozgrywkach klasy A - 
grupa Zabrze, dobrze radzi sobie jedenastka LKS 35 Gie-
rałtowice. Po 6 kolejkach gierałtowiczanie zajmują 7. 
miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Lider - Przyszłość 
II Ciochowice ma ich 14, a wicelider - rezerwy Górnika 
Zabrze 13. Strata nie jest duża, biorąc pod uwagę dobrą 
dyspozycję drużyny z Gierałtowic - wygrali dwa ostatnie 
spotkania - Derby z Gwiazdą Chudów 3:2 i mecz z Amato-
rem Rudziniec 2:0. W gorszej sytuacji jest Gwiazda Chudów, 
która w dotychczasowych sześciu meczach zdołała wy-
walczyć jedynie 2 remisy ( w tym z aktualnym liderem - 
Przyszłością II Ciochowice!) i z dwoma punktami zamyka 
tabelę.

derby



Zapraszamy do nowo otwartego 
gabinetu położniczo-ginekologicznego 

dr n. med. Patrycji Fiegler-Rudol

Zakres usług: prowadzenie ciąży i opieka w trakcie porodu, 
usg, wymrażanie nadżerek, cytologia, leczenie niepłodności.
Dla zainteresowanych naprotechnologia (naturalne metody 
planowania rodziny).

Przyszowice ul. Poloczka 2a
Rejestracja telefoniczna – nr 32-235 71 55 lub 505 140 915

Drogim Jubilatom

z okazji 40-tej rocznicy ślubu
serdeczne życzenia 

zdrowia i pomyślności 
przesyłają Helga i Wili 

z Delmenhorst w Niemczech.

.

Irenie i Stefanowi Widuch
z Przyszowic 

    Radosny Marsz Radetzky’ego Johanna Straussa 
dał sygnał do rozpoczęcia ceremonii otwarcia nowe-
go stadionu w Przyszowicach. 17 września w peł-
nym słońcu biało-czerwoną wstęgę, rozpiętą nad 
murawą przyszowickiego boiska, przecinali: wójt 
gminy Joachim Bargiel, przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk, kierowniczka (obecnie na eme-
ryturze) Referatu Inwestycji UG Weronika Bar-
giel, goście honorowi - wiceminister edukacji Kry-
styna Szumilas i poseł Jan Kazimierczak, a także - 
wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Czapelka, 
proboszcz Przyszowic ks. Adam Niedziela, sołtys 
Andrzej Gawlik, przewodniczący RG poprzedniej 
kadencji Piotr Szołtysek, działacz sportowy Jan 
Smieszek i przedstawiciel drużyny piłkarzy LKS 
Jedność 32 Przyszowice. Zaszczyt dokonania fina-
łowego cięcia nożycami przypadł gospodarzowi 
obiektu - prezesowi klubu Jedność 32 Przyszowice 
Marianowi Szołtyskowi. Opadającej na płytę bo-
iska wstędze towarzyszyły brawa kilkuset miesz-
kańców gminy. Wśród nich oklaskiwali tę radosną 
chwilę liczni przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy 
Gierałtowice. Obecni byli również przedstawiciele 
Zarządu Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej oraz zastępca Prokuratora Okręgowego 
w Gliwicach Renata Szołtysek.  
    Nie obyło się bez okolicznościowych prze-
mówień i gratulacji nowego, okazałego obiektu spo-
rtowego, które na ręce gospodarzy gminy złożyli 
wiceminister Szumilas i poseł Kazimierczak. Tą 
krótką, ale wypełnioną wieloma pozytywnymi emo-
cjami uroczystość zakończyło poświęcenie sta-
dionu, którego dokonał ks. Adam Niedziela. Po 
czym wójt gminy zaprosił wszystkich do kibico-
wania dwóm meczom piłkarskim, które niebawem 
odbyły się na świeżo poświęconym boisku.

    Nowy stadion w Przyszowicach posiada boisko 
piłkarskie o wymiarach: 100 x 65 m, z systemem od-
wadniania i automatycznego zraszania murawy.    
Kryte trybuny z siedzeniami dla 420 widzów, dwa 
10 -cio miejscowe boksy dla zawodników i osobny 
dla sędziów. Oświetlenie zainstalowane na 18 me-
trowych masztach umożliwia rozgrywanie zawo-
dów o zmroku. Obok płyty głównej wybudowano 
boisko do piłki plażowej. Na realizację inwestycji 
gmina wydała około 1 350 000 zł. Niespełna 550 000 
zł dołożyła do budowy kopalnia Sośnica-Mako-
szowy z tytułu usuwania szkód spowodowanych 
eksploatacją węgla.

.

Otwarcie Stadionu w Przyszowicach

Marian Szołtysek - prezes LKS Jedność 32 Przyszowice

Derby gminy

J.M.

    Kilka kwadransów po uroczystym otwarciu 
obiektu na boisko wybiegły drużyny Jedności 32 
Przyszowice i Tempa Paniówki, aby rozegrać gmin-
ne derby w ramach 7 kolejki ligi okręgowej. Roz-
poczęcie pierwszego meczu na nowym boisku 
poprzedziła uroczystość wręczenia drużynie gospo-
darzy pucharu (ufundowanego przez Podokręg 
Zabrzański Śląskiego Związku Piłki Nożnej) za 
sportową walkę i zaangażowanie w trakcie wio-
sennej rundy rozgrywek sezonu 2010/11w klasie 
„A”. Puchar w ręce kapitana Jedności przekazał 
prezes Podokręgu Józef Kubica. Wspaniałej posta-
wy sportowej gratulował również Jan Smieszek.
    Chwilę później arbiter główny Robert Boruta dał 
sygnał do rozpoczęcia meczu. Ponad czterystu kibi-
ców obserwowało zacięte spotkanie. Dokończenie

na stronie 7
Prezes Kubica wręcza Puchar drużynie Jedności Derby


