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W numerze m.in.

    Wszystkich Świętych upłynęło w tym roku pod znakiem przepięknej pogody. Złota jesień 
czarowała kolorami, a świecące od rana słońce zachęcało do wyjścia z domu. Wielu z nas 
połączyło zapewne odwiedziny grobów z dłuższym spacerem. Mieszkańcy gminy pamiętali 
tego dnia nie tylko o mogiłach najbliższych. Znicze zapłonęły również poza cmentarzami, 
w miejscach upamiętniających śmierć naszych bohaterów: powstańców śląskich, komba-
tantów II wojny, ofiar represji reżimów komunistycznego i hitlerowskiego. Nie zabrakło ich 
i na przytulonym do gierałtowickiego kościoła grobie ks. Władysława Roboty.

Foto: J. Miszczyk

J.M.
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Barbórka 2011

Z okazji Święta Górniczej Braci w dniu ich Patronki  
Świętej Barbary, 

składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania 
za trudną, niebezpieczną i odpowiedzialną pracę. 

Życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy 
Oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym 

i zawodowym.

Niech Żyje Nam Górniczy Stan!
.

Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel

Przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice

Marek Błaszczyk

1. Pływalnia Wodnik będzie nieczynna 
w okresie od 19.12.2011r. - 25.12.2011r. 
ze względu na przerwę technologiczną.
2. Działalność Pływalni Wodnik 
w okresie świąt:
26.12.2011r. - 15.00 - 22.00
31.12.2011r. - 7.00 - 14.00
01.01.2012r. - 15.00 - 22.00

Przerwa technologiczna 
na WODNIKU 

Kolejne inwestycje przy Granicznej 
    Aktualnie już cztery firmy budują swoje 
obiekty w strefie przemysłowej Synergy Parku 
przy ulicy Granicznej. 
    Do Bims Plus oraz firmy E. Dobrzyński, których 
stan budów jest już mocno zaawansowany, do-
łączyły kolejne dwie: KSB Pompy oraz hurtownia 
farmaceutyczna Nexter. Firmy te są obecnie na 
etapie budowania fundamentów. Prace nad ich wy-
konaniem rozpoczęto tuż po uroczystej inaugu-
racji działalności strefy.
    Zainteresowanie terenami inwestycyjnymi przy 
Granicznej nie słabnie. Jak podaje Mirosław 
Jarczyk z zarządzającej strefą firmy Metropolis - 
kolejnych dwóch inwestorów nabyło działki pod 
budowę swoich obiektów. Są to: Metalskraw - fir-
ma z branży obróbki skrawaniem, oraz Roxy Sp. J. 
- firma handlowa z branży technicznej.

    Aktualnie Synergy Park ma już 12 klientów.
Do finiszu zmierza również zbrojenie terenu. Go-
towe są już sieci: gazowa, wodociągowa, energii 
elektrycznej oraz kanalizacja deszczowa. 

Kółko Rolnicze, LKS Gierałtowice oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
zapraszają na: „KARTOFLADĘ”
       26.11.2011r., sala LKS-u Gierałtowice

               zabawa od 20.00 do 2.00.
Cena biletu: 25 zł od osoby; w tym:
- kołocz, kawa, pieczony prosiak oraz wiele                                               
innych atrakcji.
Dobrą zabawę zapewni zespół muzyczny !!!
Zapisy u Pani sołtys w godzinach urzędowania.
Liczba miejsc ograniczona!

KARTOFLADA

    Przypominam, że wszystkich mieszkańców 
obowiązuje Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, 
zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/327/10 Rady 
Gminy Gierałtowice z dnia 27 maja 2010 r., 
który określa m.in., że obowiązkiem każdego 
właściciela psa jest sprawowanie nad nim wła-
ściwej opieki, a w szczególności nie pozo-
stawianie bez dozoru.                              
Pies powinien pozostawać na swojej posesji 
i nie biegać samowolnie po miejscowości, 
stwarzając zagrożenie dla mieszkańców.         
Wałęsające się zwierzę może zostać uznane za 
bezdomne i odłowione przez pracowników 
schroniska.                   

.

.

.
Józef Długaj - kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej UG Gierałtowice 

I N F O R M A C J A  UG

NEXTER stawia fundamenty

J.M.

    W związku z uzyskaniem przez „WODNIKA” 
w I półroczu b.r. dodatniego wyniku finansowego 
Rada Gminy Gierałtowice, na wniosek wójta Gmi-
ny, podczas sierpniowego posiedzenia podjęła 
uchwały o likwidacji z dniem 31 października za-
kładu budżetowego - Gminna Kryta Pływalnia 
Wodnik w Paniówkach i utworzeniu jednooso-
bowej spółki prawa handlowego - Pływalnia 
Wodnik Sp. z o.o., która od 1 listopada kontynuuje 
działalność pływalni. Warto podkreślić, że w dal-
szym ciągu jedynym właścicielem obiektu, posia-
dającym 100% udziałów, jest gmina Gierałtowice. 
17 października wójt gminy Gierałtowice w kan-
celarii notarialnej w Knurowie zawiązał w imieniu 
gminy Gierałtowice spółkę o podanej wyżej naz-
wie, a następnie 24 października stosowną uchwa-
łą powołał organ nadzoru nad spółką - Radę Nad-
zorczą w następującym składzie: Krystian Juras-
zczyk - przewodniczący, Maria Owczarzak-
Siejko - wiceprzewodnicząca, Krystyna Nowak - 
sekretarz. W tym samym dniu odbyło się również 
pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nad-
zorczej, podczas którego powołano jednoosobowy 
Zarząd Spółki. W wyniku głosowania prezesem 
Zarządu został dotychczasowy dyrektor zakładu 
budżetowego  Przemysław Dejneka.

    Zmiana formy organizacyjno-prawnej pozwoli 
na rozszerzenie źródeł dochodów pływalni. 
Umożliwi między innymi pozyskiwanie dotacji. 
Już w bieżącym roku podczas przerwy techno-
logicznej, która odbędzie się w terminie od 19 do 
25 grudnia w szatniach zabudowane zostanie 
dodatkowych 8 przebieralni oraz wykonana zo-
stanie tzw. nanoimpregnacja tj. na podłoże nanie-
siona zostanie warstwa bakteriobójczego nano-
srebra. Na początku przyszłego roku planowana 
jest kolejna inwestycja - przebudowa części 
restauracyjnej pływalni na potrzeby utworzenia 
profesjonalnej siłowni. Jej szacunkowy koszt 
wyniesie około 200 tys. zł., z czego około 130 tys. 
zł to wartość sprzętu do ćwiczeń. W siłowni 
wydzielona zostanie część przeznaczona spe-
cjalnie dla Pań, a wszyscy uczestnicy zajęć będą 
mogli liczyć na rozpisanie przez profesjonalnego 
instruktora indywidualnego planu zajęć oraz diety, 
która pozwoli uzyskać wymarzoną sylwetkę. 
W przyszłości planowane jest zabudowanie przy 
ul. Gliwickiej masztów reklamowych, które 
stanowić będą kolejne źródło dochodów pływalni.

Zmiana formy organizacyjno-prawnej WODNIKA
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Spotkania informacyjne
w sprawie kanalizacji

65 urodziny proboszcza 
z Gierałtowic

   Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Szka-
plerznej w Gierałtowicach, ks. Marian Kas-
perczyk obchodził 65 urodziny. 
Z tej okazji w 14 października (w dniu urodzin) 
w miejscowym kościele odprawiona została uro-
czysta msza święta.
    Ks. Marian Kasperczyk urodził się 14 paź-
dziernika 1946 roku w Mikołowie. Po zdaniu 
matury (w roku 1964) rozpoczął studia teolo-
giczne w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Krakowie. Ukończył je w roku 1972, otrzymu-
jąc 30 marca  święcenia kapłańskie.
    Do Gierałtowic przybył w roku 1986, pełniąc 
funkcję wikariusza, a następnie administratora. 
W roku 1987 otrzymał nominację na proboszcza 
gierałtowickiej parafii.
   Parafia w Gierałtowicach zawdzięcza mu 
m.in.: przeprowadzenie generalnego remontu 
kościoła, wykonanie nowego wystroju prezbi-
terium, wybudowanie kaplicy pogrzebowej i no-
wego probostwa.
Ks. proboszcz Kasperczyk, oprócz posługi ka-
płańskiej w parafii gierałtowickiej, pełni również 
funkcję kapelana myśliwych.  

   „Dziennik Zachodni” na portalu interneto-
wym: gliwice.naszemiasto.pl przeprowadza 
wśród czytelników sondę zatytułowaną: „Basen 
w Gliwicach (RANKING) Neptun, Olimpij-
czyk, Mewa, Delfin, Wodnik czy Aqua Relax?” 
Jej celem jest poznanie odpowiedzi na pytanie, 
który basen w Gliwicach i powiecie cieszy się naj-
większym uznaniem mieszkańców. 
Do współzawodnictwa stanęło 6 obiektów. Wśród 
nich nasz WODNIK. Kto zwycięży? Jak zwykle 
w tego typu zabawach decyduje aktywność inter-
nautów. 
Zachęcamy do głosowania! 
Na WODNIKA można głosować wchodząc na 
stronę http://gliwice.naszemiasto.pl/artykuł 
/galeria/. Na stronie znajdziemy również infor-
macje ile zapłacimy za godzinę korzystania z po-
szczególnych obiektów i co w zamian nam oferują. 

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. w Przyszowicach organizuje cykl spot-
kań z mieszkańcami odnośnie przyłączenia się 
do kanalizacji sanitarnej.
Pierwsze z nich odbyło się w Gierałtowicach 
w sali sportowej miejscowego LKS. Dzięki roz-
kolportowaniu ulotek informacyjnych wraz za-
proszeniami odnotowano wysoką frekwencję. 
Na spotkanie przyszło około 300 mieszkańców 
sołectwa. 
Głównym tematem cyklu spotkań jest możli-
wość bezpłatnego podłączenia się do kanalizacji 
dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, o które stara się dla naszych miesz-
kańców PGK. Aby spółka mogła złożyć wniosek 
w tej sprawie niezbędnym warunkiem jest podpi-
sanie umów z mieszkańcami. Treść takiej przy-
kładowej umowy została szczegółowo omówio-
na na spotkaniu. Spotkanie informacyjne w tej 
sprawie odbyło się również w Paniówkach.
Kolejne spotkania zaplanowano w następują-
cych terminach:
- sołectwo Chudów: 23 listopada 2011 r. - sala 
OSP Chudów, godzina 17.00,
- sołectwo Przyszowice: 30 listopada 2011 r. - 
Szkoła Podstawowa w Przyszowicach, godzina 
17.00.

J.M.

D.K.

Straż gasiła 
cmentarny kontener

Wybieramy najlepszy basen

    1 listopada w godzinach popołudniowych na 
cmentarzu w Gierałtowicach interweniowała Je-
dnostka Zawodowej Straży Pożarnej z Knurowa. 
Zapalił się cmentarny kontener na śmieci. 
Początkowo zaprószony ogień próbował ugasić 
jeden z licznie przybyłych tego dnia na cmentarz 
mieszkańców Gierałtowic. Jednak woda dono-
szona butelkami okazała się niewystarczająca. 
Do mocno dymiącego kontenera wezwano straża-
ków z Knurowa. Jak podaje dowódca zmiany 
starszy aspirant Robert Malec, dojazd wozu 
bojowego z Knurowa na gierałtowicki cmentarz 
zajął 7 minut. Po około 10 minutach olbrzymi, 
wypełniony resztkami dekoracji z grobów kon-
tener, przestał buchać dymem. Akcja nie zakłóciła 
atmosfery Święta Zmarłych.  

J.M.

    Posiedzenie XIII sesji RG Gierałtowice odbyło 
się 27 października w budynku ZSP w Przyszowi-
cach. Obradom przewodniczył Marek Błaszczyk 
- przewodniczący RG.
    W trakcie sesji radni wysłuchali m.in. informacji 
o zmianach w oświacie gminnej, jakie miały miej-
sce w ostatnich 3 latach. Przedstawiła je  kiero-
wniczka Referatu Edukacji i Zdrowia UG Barbara 
Mansfeld. Omówiła również problemy poszcze-
gólnych placówek oświatowych. Jednym z naj-
bardziej palących jest brak windy w ZSP 
w Paniówkach. Do placówki tej uczęszcza kilku-
nastu niepełnosprawnych uczniów i do sal znajdu-
jących się na 2 piętrze dostęp jest utrudniony.
Z kolei ZSP w Gierałtowicach odczuwa brak po-
mieszczeń dydaktycznych. Z tego względu pla-
cówka ta jako jedyna w gminie zmuszona jest pro-
wadzić zajęcia na dwie zmiany.
W sesji uczestniczyli również dyrektorzy ZSP, 
którzy przedstawili prezentację multimedialną na 
temat osiągnięć swoich placówek. 
    W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się 
z działalnością komisji RG w okresie międzyse-
syjnym. Jednym z ważniejszych elementów ich 
pracy było opiniowanie projektów uchwał Rady 
Gminy Gierałtowice.

    Plonem obrad XIII sesji RG było podjęcie 9 
uchwał w następujących sprawach: 1) Uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie 
Przyszowice w rejonie ul. Granicznej. 2) Zmiany 
uchwały nr IV/18/10 RG Gierałtowice z 23 grud-
nia 2010 r. dotyczącej budżetu Gminy Gierałto-
wice na rok 2011. 3) Zmiany uchwały nr 
XXX/225/09 RG Gierałtowice z 26.03.09 dot. 
przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków”. 4) Zmiany ustalenia zasad 
korzystania z obiektów i terenów użyteczności 
publicznej przekazanych placówkom oświato-
wym, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Gierałtowice. 5) Wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżaw tej samej 
nieruchomości. 6) Ustalenia regulaminu głoso-
wania w wyborach ławników do sądów po-
wszechnych. 7) Wyboru ławników do Sądu Rejo-
nowego w Gliwicach do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy. 8) Wyboru ławników do 
Sądu Rejonowego w Gliwicach. 9) Wyboru ławni-
ków do Sądu Okręgowego w Gliwicach.   

Przyszowice

    W dniach 19-20 października w Warszawie 
odbył się Europejski Kongres Gmin Wiejskich - 
największe spotkanie samorządowe w trakcie 
polskiej prezydencji w Radzie UE. Wzięło w nim 
udział ponad tysiąc uczestników z Polski i krajów 
członkowskich - wójtów, burmistrzów, przewo-
dniczących rad polskich gmin, przedstawicieli Ko-
mitetu Regionów, Komisji Europejskiej, Parla-
mentu Europejskiego i innych organizacji samo-
rządowych krajów UE. Gminę Gierałtowice 
reprezentowali: wójt Joachim Bargiel i przewo-
dniczący RG Marek Błaszczyk.
W trakcie kongresu poruszono m.in. tematy zwią-
zane z oświatą i energetyką. Kongres zakończył się 
przyjęciem tzw. Deklaracji Warszawskiej o roli 

polityki spójności w rozwoju obszarów wiejskich. 
Odbyła się również debata na temat „Roli ob-
szarów wiejskich w zwiększaniu efektywności 
energetycznej kraju - kierunki rozwoju”. We wnio-
skach z debaty stwierdzono m.in., że energetyka 
rozproszona jest realnym sposobem na ochronę 
konsumentów z terenów wiejskich przed skutkami 
wzrostu kosztów importu energii. Za celowe uzna-
no zaangażowanie: biznesu, rządu i mediów - 
w programy edukacyjne, uświadamiające drze-
miący w terenach wiejskich potencjał energe-
tyczny. Debata oświatowa dotyczyła m.in. konie-
czności wprowadzenia szeregu zmian w Karcie 
Nauczyciela.
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Jesień Chórów Gminnych
Chudów 2011 Foto: J.M.

    Wiele nas różni -  obyczaje, religia, język, ale 
łączy realizacja ekologicznego projektu WATER. 
Zanieczyszczenie rzek, mórz, wszechobecne 
śmieci, konieczność oszczędzania wody, to pro-
blemy, z którymi zmagają się wszyscy, którzy chcą 
dbać o środowisko. Dlatego młodzież ze szkół 
uczestniczących w projekcie podejmuje wiele 
działań by propagować postawy proekologiczne. 
Uczniowie wspólnie opracowali słownik termi-
nów ekologicznych w języku angielskim, polskim, 
francuskim i tureckim. Napisali także scenariusz 
filmu na temat walki z zanieczyszczeniami oraz 
nakręcili pierwszą jego część. Zakończenie będzie 
miało miejsce podczas wizyty w Polsce.            
   W Iskenderun mieliśmy także okazję poznać 
system szkolnictwa tureckiego - spotkaliśmy się 
z burmistrzem miasta, kierownikiem wydziału 
oświaty oraz odwiedziliśmy kilka szkól średnich 
i podstawowych. Szczególnie podobały się nam 
uczniowskie mundurki szkolne!             
    Tygodniowy pobyt w Turcji dostarczył wielu 

.

.

.

niezapomnianych chwil. Wszyscy byliśmy pod 
ogromnym wrażeniem gościnności i serdeczności 
gospodarzy. Uczniowie nawiązali nowe przy-
jaźnie, które kwitną dzięki wynalazkom takim jak 
Facebook. Mogliśmy skosztować lokalnych po-
traw i delektować się tradycyjną turecką herbatką.
Młodzież odwiedziła wiele zabytkowych miejsc 
w trakcie wycieczek edukacyjnych (Antakya, Tar-
sus, Harbiye). Spędzając jeden dzień w Stambule 
mogliśmy podziwiać Błękitny Meczet oraz utar-
gować niskie ceny w trakcie zakupów w Grand 
Bazar w samym sercu tureckiej stolicy.        

Merhaba/Cześć - Do zobaczenia w maju 2012 roku 
w Polsce!                                 

Wyjazd odbył się w ramach realizowanego 
projektu Comenius „Where Are The European 
Rivers?" (Wielostronny Partnerski Projekt Szkół 
- program „Uczenie się przez całe życie"). 

.
.

.
.

Comenius Team w Turcji
    Od 23 do 31 października 
2011 roku grupa uczniów 
i  nauczycieli z Gimnazjum 
nr 1 w Gierałtowicach ucze-
stniczyła w spotkaniu ze 
swymi szkołami partner-
skimi (Turcja, Francja) 
w tureckiej prowincji 
Hatay. Gościliśmy w mie-
ście Iskenderun, które poło-
żone jest u podnóża malo-
wniczych gór Amonos i jest 
największym tureckim por-
tem nad Morzem Śród-
ziemnym.             .

Aleksandra Bargiel-Firlit
Szkolny koordynator projektu

    Jak już pewnie wiecie, każdy kto odwiedzi 
Izbę łod Starki w majowe i czerwcowe środy jest 
częstowany śląskim kołoczem. Postanowiliśmy 
więc sprawdzić, jak wygląda produkcja tego 
smakołyku. Wysiadając z samochodu, po-
czuliśmy błoooogi zapach... Tak może właśnie 
pachnieć w niebie! -  to była pierwsza myśl.

    Obłok niesamowitego aromatu doprowadza 
nas do Piekarni & Cukierni Pana Łucjana Mryki. 
Właściciel, szeroko się uśmiechając, wita nas 
w drzwiach i już po chwili oprowadza po zaka-
markach piekarni. Z sentymentem wspomina jej 
początki. Zakład, w którym się znajdujemy, 
został wybudowany jeszcze przed II wojną 
światową, w 1936 roku. Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia była babcia Łucjana Mryki. Jeden z jej 
synów był piekarzem. To dla niego chciała 
stworzyć miejsce, w którym rozwijałby zdobyty 
zawód. Niestety zginął podczas II wojny 
światowej. W ten sposób pracą w piekarni musiał 
się zająć brat nieżyjącego. To był ojciec Łucjana 
Mryki. Prowadził piekarnię od 1948 roku. Pan 
Łucjan od początku wiedział, że przejmie zawód 
po ojcu. U jego boku pracował już od 1965 roku. 
Dzisiaj jest właścicielem piekarni, która jest 
nowoczesnym, niedawno zmodernizowanym 
zakładem. Pracuje w niej 5 osób. Syn pana Łu-
cjana również poszedł w ślady ojca. Kiedyś 
przejmie firmę ojca, a już teraz pracuje razem 
z nim.
    Kiedy patrzy się na Pana Łucjana, od razu 
widać, że kocha tą pracę. Z dumą prezentuje 
nowoczesne, włoskie piece na olej opałowy. 
Naszą uwagę przykuwają cudownie pachnące 
stosy blach z tradycyjnym kołoczem z serem, 
makiem, jabłkami lub samą posypką. Po wizycie 
w tym miejscu nie ma wątpliwości, że ród 
Mryków został stworzony do tego właśnie 
zawodu. 
    W Piekarni & Cukierni przy ulicy Gliwickiej 
w Paniówkach codziennie piecze się 30 - 40 
blach ciasta według starych receptur rodziny 
Mryków. Do tego zużywa się około 200 jajek 
i 100 kg mąki!
    Zapytaliśmy o sekret udanego kołocza. Pan 
Łucjan uśmiecha się. Po chwili kładzie rękę na 
klatce piersiowej i mówi: do kołocza trzeba mieć 
serce…

200 jajek i 100 kg mąki 
czyli historia pewnego 
Piekarza

    10 października w Warszawie odbyła się inau-
guracja 9 edycji Święta Drzewa. Wśród zapro-
szonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Kancelarii prezydenta RP, Lasów Państwowych, 
Urzędu Miasta st. Warszawy i laureaci konkursów 
zorganizowanych przez Klub Gaja, m.in. człon-
kowie Towarzystwa Miłośników Przyszowic 
i Urzędu Gminy Gierałtowice.
    Najpierw odbyło się wspólne sadzenie drzew na 
Polu Mokotowskim obok ścieżki im. Ryszarda 
Kapuścińskiego, następnie w Bibliotece Narodo-
wej uroczyście wręczono nagrody i dyplomy oraz 
wyróżnienia Pro Bono dla Ziemi. W imieniu TMP 
dyplom za V miejsce w konkursie „Drzewo Roku” 
odebrał prezes Andrzej Biskup, a w imieniu UG 
Tomasz Gajewski.
    11 października podobna uroczystość odbyła się 
w Katowicach przed Biblioteką Śląską. Posadzono 
tam 4 lipy dedykowane polskim noblistom w dzie-
dzinie literatury: Wisławie Szymborskiej, 
Czesławowi Miłoszowi, Władysławowi Rejmon-
towi i Henrykowi Sienkiewiczowi. O drzewach 
finalistach ze Śląska krótkie prelekcje wygłosili 
ich reprezentanci. Lipę Witulę z Przyszowic zapre-
zentowała Jolanta Krawiec - wiceprezes TMP.
  12 października Towarzystwo Miłośników Przy-
szowic włączyło się do akcji Święto Drzewa i na 
skwerze przy ul. Powstańców Śl. wraz z zapro-

szonymi gośćmi - wójtem gminy Joachimem Bar-
gielem i sołtysem Andrzejem Gawlikiem posa-
dzono kilka drzew, m.in. jarzębiny i jarząby.

E. S.

    Do 5 grudnia można zgłaszać swój udział 
w „Konkursie na potrawę świąteczną”, organizowa-
nym w Toszku.
    Konkurs odbędzie się 10 grudnia o godz. 14.00 
w restauracji „Złota kaczka” w Toszku. Mogą w nim 
startować osoby, które są mieszkańcami powiatu 
gliwickiego lub osoby, które są mieszkańcami gmin 
należących do Spichlerza Górnego Śląska.
    Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko 
jedną potrawę świąteczną. Zgłoszenia należy prze-
syłać na adres Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, 
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek lub drogą mailową na 
adres: marketing@zamektoszek.pl 
Formularz znajduje się na stronie internetowej: 
www.zamektoszek.pl.

Foto: Łukasz Zawada

/TMP/
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Foto: T. Gajewski

    12 listopada w gierałtowickiej restauracji 
Szmaragdowa odbyła się uroczystość uświe-
tniająca jubileusz 65-lecia powstania Sekcji 
Gierałtowice Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych.
    Pełniący honory gospodarza spotkania prezes 
sekcji Andrzej Olejniczak powitał serdecznie 
gierałtowickich hodowców oraz zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się: wójt gminy 
Joachim Bargiel, a także reprezentanci Oddziału 
Przyszowice PZHGP z prezesem Janem Wie-
choczkiem, Joachimem Makselonem i Bole-
sławem Kaiserem - Mistrzem Polski w Lotach 
Gołębi Pocztowych. 
    Gratulując jubileuszu, wójt Bargiel powiedział 
m.in. - Jestem pełen uznania dla pasji z jaką 
oddajecie się swojemu pięknemu hobby, dzieląc 
swój czas i miłość pomiędzy rodziny i gołębie. 
Myślę, że trafnie to charakteryzuje fragment pio-
senki zespołu B.A.R. „Gołębiorze, gołębiorze, 
piękne żony macie, a w niebo spoglądacie”. Życzę 
Wam, aby dobra atmosfera z koła przenosiła się 
również na Wasze życie rodzinne -   
Do gratulacji i życzeń dołączył się również prezes 
oddziału Jan Wiechoczek.

    Nie zabrakło również miejsca na wspomnienia 
oraz  przypomnienie historii i osiągnięć koła.
Ciekawostką i białym krukiem, pośród przecho-
wywanych w archiwum sekcji dokumentów, jest 
protokół z zebrania założycielskiego (6 paździer-
nika 1946 roku) , który odczytał prezes Olejniczak. 
Pierwszym prezesem sekcji został wtedy 
Wincenty Szolc. 

  
    Spotkanie w Szmaragdowej okazało się również 
świetną okazją do przedstawienia i nagrodzenia 
pucharami oraz dyplomami najlepszych członków 
sekcji. W roku 2011 podwójnym mistrzem (gołębi 
dorosłych i gołębi młodych) został Bronisław 
Plaza. W kat. gołębi dorosłych I wicemistrzem 
został Leonard Ochota, a II - Andrzej Olejniczak.
W kat. gołębi młodych tytuł I wicemistrza zdobył 
Leonard Ochota, natomiast II - Jerzy Olszewski.

    W latach 1971 - 1978 prezesem Sekcji PZHGP 
Gierałtowice był Henryk Hajski. Od roku 1979 do 
2008 prezesował Joachim Urbasek, który za 
wieloletnie zarządzanie sekcją otrzymał naj-
wyższe odznaczenie PZHGP - „Odznakę Ho-
norowego Członka”. W skład obecnego zarządu 
wchodzą: prezes -  Andrzej Olejniczak, sekretarz - 
Mariusz Porwoł, skarbnik - Tadeusz Porwoł.

J. Miszczyk

    Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Przyszowicach obchodziło 45-lecia 
powstania. Jego członkowie postanowili uczcić 
jubileusz 20 października uroczystym spotkaniem 
w przyszowickiej restauracji Artus. W spotkaniu 
wzięli również udział: wicewójt gminy Janusz 
Korus, wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Cza-
pelka, proboszcz parafii w Przyszowicach, 
ks. Adam Niedziela, sołtys Przyszowic Andrzej 
Gawlik, przewodniczący Koła Rejonowego 
z Knurowa Zygfryd Mazur oraz szefowie kół 
z Gierałtowic, Paniówek i Chudowa. 
   Zebranych powitała Janina Szeja - przewodni-
cząca przyszowickiego koła. Miłym akcentem 
uroczystości było uhonorowanie najstarszych 
członków koła upominkami. Pani Katarzyna 
Stypa - najstarsza stażem i wiekiem członkini 
otrzymała okolicznościowy dyplom oraz kosz ze 
słodyczami. Kolejne dwie panie: Helena Szołty-
sek i Elfryda Wierzgoń, również obdarowane 
zostały koszami ze słodyczami. 
Po części oficjalnej bawiono się przy muzyce.
    Koło PZERiI w Przyszowicach powstało 
1 września 1966 roku. Pierwszym przewodniczą-
cym był Józef Szołtysek. Od tego czasu integruje 
i organizuje czas wolny starszej części społe-
czności Przyszowic. Obecnie liczy 94 członków.    

Emeryci spotykają się co miesiąc. Do tradycji 
należą już spotkania opłatkowe, z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, Dnia Seniora. Polubili spotkania 
w plenerze - najczęściej przy ognisku. Organizują 
również wycieczki autokarowe. Regularnie od-
wiedzają Jasną Górę. Zwiedzili także najładniej-
sze sanktuaria Beskidu Śląskiego. W 2010 roku 
wybrali się na wystawę kwiatów do Ołomuńca. 
W planie mają kolejne eskapady.  
    W codziennej pracy na rzecz przyszowickich 
emerytów uczestniczy Zarząd Koła: Janina Szeja - 
przewodnicząca, Gertruda Widuch - sekretarz, 
Zyta Dziwisch - skarbnik i Gabriela Pilny - czło-
nek Zarządu.     J.M.

    Za sprawą Koła Związku Górnośląskiego 
w Gierałtowicach już po raz 9. w gierałtowickim 
kościele odbył się Koncert Muzyki Organowej.        
16 października melomani mieli okazję wysłu-
chać repertuaru w wykonaniu stałych bywalców 
koncertu, a także młodzieży.
    Artystów przedstawiała Janina Cicha Rożek - 
prezes gierałtowickiego koła.
   Zawsze obecny na koncertach, świetny orga-
nista Wojciech Miczka, ubogacał grę na orga-
nach śpiewem. W jego wykonaniu usłyszeliśmy 
dwa utwory: “Janie Pawle II” i “Litanię 
Różańcową”. Na koncercie wystąpili również 
młodzi obiecujący organiści: Paweł Dudziak 
(zagrał “Trzecią sonatę triową” J.S. Bacha) 
i Daniel Kuchta, który wykonał Preludium Jana 
Podbielskiego. Beata Stawowy - organy i Karo-
liny Stawowy - obój, wykonały między innymi 
fragment muzyki Ennio Morricone z filmu 
“Misja”. Publiczność miała również okazję 
wysłuchać gry na skrzypcach w wykonaniu Anny 
Leszczyńskiej-Rożek w utworze “Panis Ange-
licus” z towarzyszeniem Fredka Połapa. Anna 
Paśdzior zagrała na organach “Preludium 
trzygłosowe” Wł. Żeleńskiego.
Artyści zostali ciepło przyjęci przez publiczność 
i nagrodzeni serdecznymi brawami.         
    Na zakończenie tradycyjnie już przed ołtarzem 
kościoła otrzymali kwiaty, dyplomy i upominki 
od organizatorów. Pięknego występu gratulował 
im wikary gierałtowickiej parafii ks. Leszek Flis. 
    Do zorganizowania imprezy przyczynił się 
również GOK w Gierałtowicach. 

IX Koncert Muzyki 
Organowej

J.M.

Wierszykarnia

  14.11. 2011 roku najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Gierałtowicach wzięli udział w I edycji 
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „WIERSZY-
KARNIA". Jego celem było przybliżenie dzieciom twór-
czości polskich poetów, popularyzacja poezji dziecięcej 
oraz dostarczenie doznań twórczych dzieciom w róż-
nych formach aktywności. Poziom poetyckiej rywalizacji 
był bardzo wysoki. Dzieci wykazały się doskonałą zna-
jomością utworów oraz ciekawą interpretacją przed-
stawionych tekstów. Zwycięzcami I edycji WIERSZY-
KARNIzostali: w kategorii klas pierwszych: Magdalena 
Smolnik i Justyna Rupprich. W kategorii klas drugich: 
Szymon Madeja. W kategorii klas trzecich: Monika 
Matera. Gratulujemy!                               .

Organizatorki: Małgorzata Socha, Grażyna Lubszczyk
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    Trenują wyciskanie sztangi. W sportowym dorobku posiadają tytuły Mistrzyń 
Polski, a także zwycięstwo w Pucharze Świata - taka silna grupa trenuje na si-
łowni działającej w ramach Młodzieżowego Klubu RELAKS, przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.

   Mieszkanki gminy Gierałtowice skutecznie 
łamią stereotyp o płci słabej. Trenujące w RELA-
KSIE Panie mają nie tylko świetne sylwetki i uro-
dę, ale i siłę, której pozazdrościć może im nie jeden 
mężczyzna. 
W siłowni przy GOK-u ćwiczą również przedsta-
wiciele płci brzydszej. W ciągu miesiąca ze specja-
listycznych urządzeń na siłowni korzysta ponad 
stu mieszkańców naszej gminy.
    Wszystko zaczęło się w roku 2007, kiedy to 
w jednym z pomieszczeń GOK-u otwarto siło-
wnię. Środki na jej wyposażenie ośrodek otrzymał 
m.in. z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej na realizację programu pod nazwą „Two-
rzenie Gminnych Świetlic Środowiskowych i Klu-
bów dla Dzieci i Młodzieży”. Jako instruktora za-
angażowano jednego z najlepszych fachowców od 
treningu siłowego Eugeniusza Mehlicha - zna-
nego kulturystę, wielokrotnego mistrza świata 
w wyciskaniu sztangi. Do klubu RELAKS zaczęli 
przychodzić mieszkańcy gminy (głównie mło-
dzież) chcący poprawić swoją sylwetkę i ogólną 
sprawność fizyczną. Zajęcia pod okiem świetnego 
trenera zaczęły przynosić również efekty sporto-
we. W roku 2008 Marcin Papała z Gierałtowic-
Bekszy zdobył m.in. złoty medal na zawodach 
w Leszczynach. Zawodnik ten legitymuje się 
obiecującym rekordem życiowym (127,5 kg) 
w wyciskaniu sztangi leżąc. 
    Sukcesy większego kalibru przyszły w ostatnich 
dwóch latach. Ich autorkami były głównie panie. 
Największy osiągnęła Danuta Malcher z Gierał-
towic, wygrywając w 2010 r. zawody Pucharu 
Świata w Rybniku. Jest ona również Mistrzynią 
Polski Seniorek 2011 - tytuł zdobyła na zawodach

 w Polesiu k. Bielska-Białej. Jej rekord życiowy 
w wyciskaniu sztangi na ławeczce wynosi 60 kg.
Kolejną gwiazdą tej dyscypliny sportu jest Sandra 
Pyka z Paniówek. Patrząc na jej filigranową 
sylwetkę trudno uwierzyć, że potrafi wycisnąć do 
sztangę o ciężarze 57,5 kg. W swoim dorobku 
sportowym ma m.in. tytuły: Mistrzyni Polski do 
lat 18 i Wicemistrzyni Polski do lat 23, zdobyte 
w 2011 r. na MP w Knurowie.
Równie utalentowaną juniorką jest Daria Pali-
kowska z Gierałtowic - srebrna medalistka 
Mistrzostw Polski Juniorów 2011 do lat 18 roze-
granych w Knurowie oraz brązowa z MP we Wła-
dysławowie w wyciskaniu klasycznym leżąc. Re-
kord życiowy Darii wynosi 47,5 kg. 
    W grupie juniorów wyróżniają się trzej zawo-
dnicy: Adrian Niedobecki oraz bracia Mateusz 
i Łukasz Kuchtowie z Przyszowic. Adrian jest 
Mistrzem Śląska juniorów do lat 18 (rek. życiowy 
60 kg). Mateusz (rek. 105 kg) i Łukasz (rek. 110 
kg) zajęli odpowiednio II i III miejsca na Ogólno-
polskich Zawodach w Stanowicach.
    - Zajęcia na siłowni sprzyjają zdrowemu stylowi 
życia. Przestrzega się tu nie tylko metodyki 
treningowej, ale i zasad żywienia. Chętni mogą 
sprawdzić swoje postępy startując na zawodach 
sportowych - objaśnia trener Eugeniusz Mehlich.
   Zajęcia na siłowni w GOK-u są bezpłatne. 
Możliwe jest to dzięki przychylności dyrektora 
placówki i władz gminy. Odbywają się we wtorki 
i czwartki od godz. 17 do 20. Wszystkie osoby, 
bez względu na wiek, chcące poprawić swoją 
sprawność fizyczną, sylwetkę i ogólną wydolność 
organizmu są na siłowni mile widziane. 

Silna Grupa z klubu RELAKS

Siedzą od lewej: Danuta Malcher, Łukasz Kuchta, Sandra Pyka, Mateusz Kuchta. W drugim rzędzie stoją: Daria 
Palikowska, Eugeniusz Mehlich, Adrian Niedobecki. 

Foto: archiwum klubu RELAKS

J. Miszczyk

1.  

2.   

3.   

4.  

5.   

6.   

7.   

8.  

kat.

VII Turniej o GP Gminy Gierałtowice - (pierwsza ósemka)

II+ Ronke Robert   Zabrze                                                 6

I    Piecowski Maksymilian   Rybnik                               5,5

III   Reszka Andrzej   Knurów                                             5

 bk. Podsiadło Kazimierz Gieraltowice                              5

IV   Nowak Dawid Knurów                                                 4   

III   Szolc Piotr  Zabrze                                                      4

II    Goczoł Gerard   Kędzierzyn - Koźle                           4

     Prokopczuk Antoni   Kędzierzyn-Koźle                     4  I

miejscowość

    Tylko jeden turniej dzieli zawodników od 
Finału Grand Prix Gminy Gierałtowice.
Wielki finał odbędzie się już 1 grudnia.
    Zwycięzcą całego cyklu zostanie szachista, 
który zgromadzi największą ilość punktów w 5 
najlepiej rozegranych przez siebie turniejach.
Choć ze wszystkich 38 sklasyfikowanych w Grand 
Prix graczy, największym dorobkiem może się 
poszczycić Maksymilian Piecowski - 26 pkt., to 
jednak zwycięzcę należy upatrywać w graczu, 
który ma obecnie najwyższą średnią turniejową, 
a jest nim świetnie grający w Gierałtowicach 
zabrzanin Robert Ronke, ze średnią 6,125 pkt. 
Ronke rozegrał dotychczas 4 turnieje. Średnia 
punktowa Piecowskiego wynosi 5,2 pkt. w tur-
nieju. Jego szansa na końcowy sukces jest więc 
tylko teoretyczna. Wszystko wyjaśni się 1 grudnia 
po rozegraniu 8. finałowego turnieju.
Wyniki 7, rozegranego 3 listopada w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, zamie-
szczamy poniżej.

J.M.

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2011/2012Klub
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27-28
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16-38

  2. Przyszłość II Ciochowice     

  1. Górnik II Zabrze 

  3. Czarni Pyskowice       

  9. MOSiR Stal Zabrze                

  6. Zaborze Zabrze                

  5. Tęcza Wielowieś                

  4. Zamkowiec Toszek            

  10. LKS 35 Gierałtowice          

  11. Wilki Wilcza           

  8. Orły Bojszów        

  13. Amator Rudziniec                  

7.Gwiazda Chudów               

12. Gazobudowa II Zabrze        

  15. Społem Zabrze                    

16. Sokół Łany Wielkie               

14. Zryw Radonia                        

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Klasa „A”  - grupa Zabrze

    Brawami i owacjami nagrodzeni zostali uczestnicy 
Powiatowego Festiwalu Chórów, zorganizowanego 
6 listopada na Zamku w Toszku. Była to już dziesiąta 
edycja tej imprezy. W tym roku wzięło w niej udział 
7 chórów z terenu powiatu gliwickiego.            
Imprezę uświetniły występami następujące zespoły: 
Chór Kameralny „Canto” z Wielowsi (dyrygent Iwona 
Ewertowska-Mener), Chór Parafialny z Parafii Św. Mi-
chała Archanioła z Żernicy (dyrygent Gabriela Mal-
cherczyk), Młodzieżowy Chór Żeński z Rzeczyc (dy-
rygent Michał Głąb), Chór Kameralny „Slavica Musa” 
z Knurowa (dyrygent Anna Płocica), Chór „Słowik” 
z Przyszowic (dyrygent Henryk Mandrysz), Męski 
Zespół Wokalny „Calvi Cantores” z Knurowa (dyrygent 
Tomasz Paweł Sadownik) oraz Chór „Tryl” z Toszka 
(dyrygent Maria Garbal).                                         

.

.
Serwis Informacyjny Powiatu

Chóry w Toszku
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informator

Obydwaj przystąpili do walki bardzo bojowo nastawieni. 
Pierwsza runda obfitowała w mocną wymianę ciosów i była 
wyrównana. W kolejnej zarysowała się przewaga Dawida, 
który pokazał dobrą prace nóg i boks techniczny. W jednej 
z akcji Tomiczek wyprowadził bardzo mocny prawy  prosty 
po którym sędzia liczył pięściarza z Dąbrowy. W trzeciej 
rundzie dało o sobie znać zmęczenie, jednak i w tej rundzie 
Dawid okazał się lepszy. Ostatecznie pięściarz Gardy wygrał 
jednogłośnie na punkty 3-0. 
Sekundantem Dawida na zawodach w Rybniku był Sławomir 
Tokarz - trener zaprzyjaźnionego z naszym klubem Spartan 
Teamu Knurów. 
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IX MTB w Knurowie
    Od 11 do 13 listopada w knurowskiej hali MOSiR 
rozgrywany był IX Międzynarodowy Turniej Bokserski 
im. Jerzego Krasnożona, pod honorowym patronatem 
prezydenta Knurowa Adama Ramsa.
W turnieju wystartowali zawodnicy z Niemiec, Holandii, Bel-

gii, Ukrainy oraz z siedemnastu klubów z Polski. W trakcie 
zawodów kolejne turniejowe zwycięstwo odniósł kadet Ma-
teusz Rumin, pokonując w finale wagi półciężkiej Mateusza 
Marca z  Jaworzna. W półfinale wagi półśredniej, Dawid To-
miczek uległ mistrzowi Holandii kadetów Diokicowi Wou-
terowi. W finale wagi lekkiej, kat. junior Klaudia Tomecka 
przegrała z Karoliną Gawrysiuk z Kokodana Gliwice. Re-
prezentujący Gardę w kat. młodzieżowiec Kamil Jankowski, 
przegrał w finale wagi lekkośredniej z Mateuszem Na-
wrockim  z MOSM Bytom.

www.garda.gieraltowice.pl
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Tempo - drugie

Klaudia Tomecka Dawid Tomiczek

    Piękną kartę w historii gminnej piłki nożnej zapisały 
jedenastki Jedności 32 Przyszowice i Tempa Paniówki, koń-
cząc rundę jesienną na 1 i 2 miejscu tabeli ligi okręgowej. 
    Mistrza jesieni Jedność wywalczyła w swoim stylu - skutecznym 
finiszem. Prowadzony przez Eugeniusza Kołtkę zespół z Przyszowic 
wykorzystał potknięcie Tempa w 13. kolejce (Orzeł Miedary - Tempo 
1:0) i 14. kolejce (remis Tempa z Silesią Miechowice 4:4), aby objąć 
prowadzenie w stawce drużyn. W kolejce wieńczącej rundę jesienną 
przyszowiczanie skutecznie obronili pozycję lidera, wygrywając tru-
dny mecz z Carbo Gliwice 4:1, po golach: Piotra Lokwenca (na 1:1), 
Rafała Hajoka (z karnego), Krystiana Sosny i Dariusza Wójcika.      
Kluczem do sukcesu było jednak spotkanie na własnym terenie 
z Piastem II Gliwice - 14. kolejka. W drużynie gości wystąpiło 5 zawo-
dników z szerokiej kadry pierwszoligowca. Pierwsza połowa należała 
do gości. Po golu Bartosza Sopela Piast objął prowadzenie. Wyrównał 
Rafał Hajok. Jednak Sopel odpowiedział kolejnym trafieniem i do 
przerwy Piast prowadził 2:1. Druga połowa meczu stała pod znakiem 
mobilizacji zespołu gospodarzy. Efektem była wyrównująca bramka 
zdobyta przez Krystiana Sosnę. W końcówce meczu Jedność zdołała 
przełamać Piasta i ku radości około 300 kibiców Piotr Szołtysek strze-
lił na 3:2 dla przyszowiczan! Kilka minut później Rafał Hajok ładnie 
minął obronę Piasta i zademonstrował jak strzela się gola, będąc sam 
na sam z bramkarzem. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla Jedności.
W ostatniej kolejce Tempo Paniówki, po bramce Jakuba Kasperka, 
wygrało 1:0 z ŁTS Łabędy i zachowało 2 miejsce w lidze. 
    Podsumowując rundę jesienną warto zauważyć, że do sukcesów 
obydwu naszych drużyn przyczyniło się z pewnością pozy-
skanie do składów wielu nowych graczy. To zasługa polityki 
prowadzonej przez obydwa kluby i ich głównych sponsorów: 
Marka Błaszczyka z Jedności 32 Przyszowice i Bogusława 
Łożyńskiego z Tempa Paniówki. 

.

J. Miszczyk

Mecz Jedność 32 Przyszowice - Piast II Gliwice 4:2
Na murawie leży zdobywca 3 gola Piotr Szołtysek, 
ściskany przez Rafała Hajoka i Ariela Mnochego

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2011/2012

Liga okręgowa, grupa: Katowice IV 

Klub

  8. Polonia II Bytom

  6. Orzeł Miedary

  5. Gazobudowa Zabrze

  2. Tempo Paniówki

  1. Jedność Przyszowice

  3. Gwarek Zabrze

  9. KS 94 Rachowice

  4. Fortuna Gliwice

  10. Płomień Połomia

7. Piast II Gliwice

13. Silesia Miechowice

11. MOSiR Sparta Zabrze

12. Tarnowiczanka St. Tarnowice

15. ŁTS Łabędy

14. Ruch II Radzionków

16. Carbo Gliwice 
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    Puchar Polski rozegrano w dniach 3-6 listopada. 
Na starcie stanęło 90 czołowych kadetów z 50 klu-
bów, w tym siedmiu ze Śląska.  
   Przepustkę do zawodów finałowych Mateusz 
wywalczył wygrywając regionalne Eliminacje do 
Pucharu Polski w Blachowni, gdzie w finale poko-
nał reprezentanta gospodarzy Karola Walaszczy-
ka. Walaszczyk dzięki dzikiej karcie otrzymanej 
od organizatorów Finału Pucharu Polski pojechał 
jednak do Leszna i los ponownie postawił go na 
przeciw naszego pięściarza. Mateusz stanął na wy-
sokości zadania i po raz drugi z rzędu wygrał z Wa-
laszczykiem 2:1, nie pozostawiając wątpliwości, 
kto jest najlepszym na Śląsku kadetem wagi pół-
ciężkiej (80 kg). Zwycięstwo dało mu awans do 
półfinału i zapewniło brązowy medal Pucharu 
Polski.
    W półfinale zmierzył się z bardzo silnym za-
wodnikiem Boksu Poznań, Mateuszem Zajcher-
tem. Walka miała wyrównany przebieg. Rumin 
boksował pięknymi kombinacjami, uderzał bar-
dzo mocno. Jeden z jego ciosów rozciął skórę pod 
okiem poznaniaka. Ten jednak nie pozostawał mu 
dłużny. Z mocną kontuzją dotrwał do końca 3 run-
dy i ostatecznie wygrał z naszym bokserem 3:0. 
Ten piękny i zacięty pojedynek publiczność nagro-
dziła dużymi brawami.

    29 października w hali widowiskowo-sportowej 
w Rybniku-Boguszowicach odbył się XI Między-
narodowy Turniej Bokserski o Puchar Prezydenta 
Rybnika im. Józefa Cyrana. 

Wystąpiło w nim 62 pięściarzy z 13 klubów. Gardę 
Gierałtowice reprezentował kadet Dawid Tomi-
czek w wadze półśredniej 66 kg. W walce finało-
wej bokser z Gierałtowic skrzyżował rękawice 
z Maciejem Szlękiem z Dąbrowskiego Klubu Bo-
kserskiego Dąbrowa Górnicza. 

    Sukcesem zakończył się start reprezentanta GARDY Gierałtowice, Mateusza 
Rumina, w Turnieju Finałowym Pucharu Polski Kadetów w boksie. Szesnasto-
latek z naszego klubu wywalczył na zawodach w Lesznie brązowy medal!

    Podsumowując występ Mateusza Rumina, tre-
ner Adam Spiecha nie krył radości: 
- J
zdobyć medal na tych zawodach. Tutaj nie było 
kelnerów, w każdej kategorii wagowej przyje-
chało po 8 najlepszych zawodników z całej Polski. 
Sam start w tej imprezie na początku tego roku, 
kiedy zakładaliśmy Gardę, był szczytem moich 
marzeń - nie mówię już o chłopakach. Jestem 
dumny z Mateusza, po półfinale był zły na siebie! 
Ale była to sportowa złość. Powiedziałem mu 
wtedy, że jest trzeci w Polsce na tą chwilę i że 
Krakowa też od razu nie zbudowano. Zabrakło 
naprawdę niewiele żeby awansować do finału! Na 
koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
Pani Darii Tomiczek z Restauracji Szmaragdowa, 
dzięki której wsparciu finansowemu mogliśmy 
pojechać na Finały do dalekiego Leszna -

estem bardzo szczęśliwy, że udało nam się 

Mateusz Rumin - brązowy medalista Pucharu Polski.
Trenuje od marca br. Stoczył 12 walk - wygrał 8.
Rocznik 1995. Waga półciężka. 194 cm wzrostu.

Źródło: informacja GARDA. Oprac. i foto: Jerzy Miszczyk 

Dawid Tomiczek zwyciężył 
w Rybniku
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