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  Ulica Paderewskiego w Gierałtowi-
cach doczekała się gruntownej mo-
dernizacji. Prace ruszyły w maju br. 
i obejmą odcinek ok. 1 km - od skrzy-
żowania z ul. Korfantego do skrzyżo-
wania z ul. Zgrzebnioka. Po ich zakoń-
czeniu (30 listopada br.) Paderew-
skiego zyska nową nawierzchnię, cho-
dnik i kanalizację deszczową. Wyko-

nawcą inwestycji jest firma PBD 
„Drogpol - ZW”. - Koszt inwestycji to 
1,8 mln zł, z czego gmina pozyskała 
50% tej sumy z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
300 tys. zł z JSW S.A. KWK Knurów- 
Szczygłowice - informują pracownicy 
Referatu Inwestycji i Szkód Górni-
czych UG w Gierałtowicach.

Przebudowa ul. Paderewskiego 
w Gierałtowicach za pół darmo

50% kosztów pokryje Narodowy Pro-
gram Przebudowy Dróg Lokalnych. 

   W III kwartale br. planowane jest 
wykonanie remontu kilku gminnych 
ulic, m.in.: utwardzenie odcinków Sta-
wowej i Powstańców Śląskich w Przy-

szowicach, Ogrodowej w Paniówkach 
oraz przedłużenie ul. Piątka w Gierał-
towicach.
    Historyczny trakt łączący Chudów 
z Gierałtowicami - ul. Brzezina - na 
odcinku ok. 600 m zostanie wyłożony 
nakładką z betonu asfaltowego.

   Jeszcze w tym roku gmina zrealizuje 
niewielką, lecz ważną dla bezpie-
czeństwa pieszych inwestycję - chodzi 
o budowę chodnika i przejścia dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania ulic 

Zabrskiej i Topolowej w Chudowie. 
Koszt inwestycji - 80 tys. zł - podzie-
lony zostanie po połowie, pomiędzy 
gminę Gierałtowice a Powiat Gli-
wicki. Stosowna umowa w tej sprawie 
została już podpisana.

/Opr. JM - źródło: Ref. Inwestycji i Szkód Gór-
niczych UG Gierałtowice/
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Absolwenci Gminazjum im. św. Jana Pawła II w Paniówkach

    W uroczystych akademiach wzięły 
udział całe społeczności szkolne a tak-
że przedstawiciele gminy Gierałtowi-
ce, m.in. Józef Buchczyk - przewo-
dniczący Rady Gminy i Barbara 
Mansfeld - kierowniczka Referatu 
Edukacji i Zdrowia UG Gierałtowice. 
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody 
i jakże cenne świadectwa z „paskiem”. 
48 uczniom - mieszkańcom naszej 
gminy, przyznano Stypendium Wój-
ta Gminy Gierałtowice - doroczną 
nagrodę pieniężną przyznawaną za 
wyniki w nauce jak również za osią-
gnięcia w olimpiadach przedmioto-
wych, sporcie a także działalności 
artystycznej. 

    W trakcie piątkowych uroczystości, 
szczególne znaczenie miały spotkania 
uczniów III klas gimnazjów ze swoimi 
nauczycielami i dyrektorami, bowiem 
były to również pożegnania ze szkołą. 
Od września będą uczyć się poza gmi-
ną. Na spotkaniu w Paniówkach, Bar- 

bara Mansfeld powiedziała m.in.: 
Życzę Wam, abyście zawsze mogli 
realizować osobiste cele, te związane 
z dalszą edukacją i życiem. Były kwia-
ty, chwile wzruszeń, podziękowania 
dla wychowawców i dyrektor Małgo-
rzaty Wiśniewskiej. /JM/

Perła z Doliny - s. 10
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Druk: CUD-DRUK 
Miesięcznik mieszkańców
ukazuje się od roku 2002

 

    - Powodem tej decyzji był zły montaż 
zarządzania finansami w PGK, który 
doprowadził do złej kondycji finanso-
wej przedsiębiorstwa - wyjaśnia wójt  
Joachim Bargiel. 

    W nowej Radzie Nadzorczej, powo-
łanej na okres przejściowy, znalazło 
się dwóch ekonomistów i prawnik. 
Jeden z członków Rady ma doświad-
czenie w prowadzeniu dużego przed-
siębiorstwa kanalizacyjnego, co nie 
jest bez znaczenia przy tworzeniu pro-
gramu naprawczego PGK.

    Kolejnym krokiem mającym unor-
mować sytuację w PGK były nego-
cjacje z NFOŚiGW, które z udziałem 
wójta gminy przeprowadzono 26 maja 
w Warszawie. Przeprowadzono rów-
nież rozmowy z Bankiem Spółdziel-
czym w Knurowie.
  

    Przypomnijmy, że właścicielem 
PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszo-
wicach jest gmina Gierałtowice.

/JM/

  Wójt gminy dobrze gospoda-
rował ubiegłorocznym budżetem 
- uznała Rada Gminy Gierałto-
wice i udzieliła mu absolutorium.

    Za udzieleniem absolutorium głoso-
wało 11 radnych, 3 radnych było prze-
ciwnego zdania. Tuż po głosowaniu 
wójt Joachim Bargiel odebrał gra-
tulacje, m.in. od przewodniczącego 
Rady Józefa Buchczyka i wiceprze-
wodniczącego Artura Tomiczka. 

    Budżet gminy Gierałtowice w roku 
2014 zamknięto wynikiem dodatnim. 
Dochody były większe niż zaplanowa-
no i wyniosły ponad 44 mln 359 tys. zł. 
Z gminnej kasy wydano około 43 mln 
301 tys. zł. Nadwyżka budżetowa wy-
niosła ponad 1 mln 58 tys. zł.

   - Dużym osiągnięciem ubiegłoro-
cznego budżetu było przekroczenie 
30 mln zł dochodów własnych gminy - 
podkreślił wójt Bargiel. Wskazał 
również na utrzymujący się od kilku 
lat wzrost dochodów z tytułu poda-
tków - od osób fizycznych i prawnych. 
Do 10,8 mln zł wzrosła subwencja 
oświatowa z budżetu państwa, po-
nieważ w gminie przybywa dzieci. 

lazł się zapis o podwyższeniu dolnej 
granicy nagrody z 800 do 1000 zł. 
Górna (1500 zł) pozostała bez zmian.

   Kolejne uchwały podjęto w spra-
wach: A) Skargi, którą radni uznali za 
bezzasadną. Należy wyjaśnić, że pi-
smo ze skargą na wójta gminy, do-
tyczące utrzymania czystości i po-
rządku w gminie, było analizowane 
przez Komisję Samorządu, Przestrze-
gania Prawa i Utrzymania Porządku 
pod przewodnictwem radnego Piotra 
Promnego. Komisja uznała skargę za 
bezzasadną. B) Powołania zespołu 
opiniującego ławników - przewodni-
czącą zespołu została radna Janina 
Cicha-Rożek, członkami - radni: 
Grażyna Malec, Daniel Gajda i Pa-
weł Szary. C) Zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za 
rok 2013. D) Zawarcia porozumienia 
pomiędzy gminami Gierałtowice a Or-
nontowice - porozumienie dotyczy 
współpracy w kwestiach bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego.

Z kolei gmina najwięcej w ubiegłym 
roku wydała na oświatę - 19 mln zł, to 
około 45,5% gminnego budżetu. 
Wszystkie te wskaźniki, jak zauważył 
wójt, świadczą o rozwoju gminy.
 

    Wójt Bargiel odniósł się również do 
rosnących wydatków pomocy społe-
cznej - w ubiegłym roku na pomoc dla 
mieszkańców wydano ponad 2 mln zł - 
to znak, że część społeczeństwa zubo-
żała. Musimy temu przeciwdziałać, 
na przykład generując miejsca pracy - 
powiedział gospodarz gminy. Obecnie 
stopa bezrobocia wynosi u nas 3%.

Pozostałe uchwały RG

    Poza uchwałami absolutoryjną i za-
twierdzającą sprawozdanie z wykona-
nia budżetu za rok 2014, Rada Gminy 
rozpatrzyła i podjęła siedem uchwał. 
Trzy z nich wprowadziły korekty do 
uchwał: budżetowej oraz dotyczącej 
wieloletniej prognozy finansowej 
gminy a także do uchwały dotyczącej 
kryteriów przyznawania nagród ze 
specjalnego funduszu dla nauczycieli 
z gminnych szkół i przedszkoli za 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowaw-
cze i opiekuńcze - w uchwale tej zna- /Źródło: materiały Rady Gminy, opr. JM/

skusji zgodzono się, że istniej potrzeba 
lepszej koordynacji wszystkich im-
prez organizowanych w naszej gminie, 
tak aby ich terminy nie pokrywały się. 
 

  Warto przypomnieć, że w gminie 
Gierałtowice działa ponad czterdzieści 
organizacji pozarządowych. Niemal 
każda z nich organizuje co roku kilka 
przedsięwzięć kulturalnych, społe-
cznych lub sportowych - wiele z nich 
we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury.

    Organizatorem spotkania był Urząd 
Gminy w Gierałtowicach a przygoto-
wała je Grażyna Płaszczyk - pełno-
mocnik UG do spraw współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi.

   11 czerwca w sali sesyjnej gmin-
nego ratusza odbyło się spotkanie 
przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie naszej 
gminy z wójtem Joachimem Bargie-
lem oraz nowym dyrektorem Gmin-
nego Ośrodka Kultury - Piotrem Ry-
chlewskim.

  Uczestników spotkania, wśród 
których obecni byli także przewo-
dniczący RG Józef Buchczyk oraz 
sołtysi Chudowa, Gierałtowic i Przy-
szowic, powitał wójt Bargiel. W dal-
szej części głos zabrał dyrektor Ry-
chlewski. Jego wystąpienie poświę-
cone było w głównej mierze wypra-
cowaniu zasad współpracy pomiędzy 
organizacjami a GOK. W trakcie dy-www.oberzaczarnykon.pl

Organizacja przyjęć, bankietów, imprez. 

Harmonogram imprez
dostępny na Fb oraz www oberży

Godziny otwarcia świetlic w czasie 
wakacji:
Świetlica Gierałtowice
ul. Korfantego 7b,
 tel. 32 301 15 12
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00
Świetlica Przyszowice
ul. Szkolna 4, II piętro 
tel. 32 726 42 47
godz. otwarcia: 9.00 - 14.00
Świetlica Paniówki
ul. Zwycięstwa 44, II piętro
tel. 32 726 42 49
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00 
Świetlica Chudów
ul. Szkolna 72, budynek przy parafii
tel. 604 917 720
godz. otwarcia: 8.00 - 15.00
środa od 13.00 do 20.00 
(w środy o 18.00 ognisko)

1. Kino - Minionki 2D
7 lipca (wtorek)

2. Ogrodzieniec - Zamek i Park Ogro-
dzieniec (Park Doświadczeń, Park Mi-
niatur, Dom Strachów).
23 lipca (czwartek)

3. Zatorland - Park Ruchomych Dino-
zaurów - zwiedzanie z przewodnikiem, 
seans w Kinie 5D, Dom odwrócony do 
góry nogami, Park Owadów, Park Mi-
tologii, Park Bajek i Wodnych Stwo-
rzeń, Lunapark.
6 sierpnia (czwartek)

4. Pszczyna - Zamek, Zagroda Żu-
brów, Skansen Zagroda Wsi Pszczyń-
skiej.
18 sierpnia (wtorek)

Ilość miejsc ograniczona.Wycieczki są 
dofinansowane ze środków GOK dla 
dzieci biorących udział w zajęciach 
wakacyjnych. Zapisy na wycieczki na 
poszczególnych świetlicach GOK.

18.07. i 29.08. 2015 r.
Rajdy Rowerowe - start godz. 10.00

1-2.08.2015 r.  sobota - godz. 17.00, 
niedziela - godz. 10.00 
Piknik Rodzinny
Miejsce: boisko LKS Chudów.

20.08.2015 r.
Turniej im. Józefa Organiścioka 
Miejsce: boisko LKS Paniówki.
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    Już w przyszłym roku mieszkańcy 
Przyszowic będą mogli korzystać z no-
woczesnego ośrodka zdrowia. Obiekt 
powstaje przy ul. Polnej na tzw. 
„Farskiej łące”. Przy okazji wybu-
dowane zostaną parking i nowa ulica.

    Mury ośrodka są gotowe, w środku 
budynku widać las rusztowań. - Pod 
koniec maja wylaliśmy stropodach 
pierwszego z dwóch segmentów bu-
dynku, stąd metalowe stemple podtrzy-
mujące świeżą konstrukcję. Przygoto-
wujemy się do wylania stropodachu na 
drugim segmencie. Wykonaliśmy rów-
nież sześć 100-metrowych odwiertów 
w głąb ziemi dla pomp ciepła, które 
będą ogrzewały obiekt. System ogrze-
wania uzupełnią solary zamontowane 
na dachu - informuje kierownik robót 
Albert Stajno z firmy Gazoplast z Tar-
nowskich Gór, która jest generalnym 
wykonawcą budowy.

   Prace przebiegają zgodnie z pla-
nem. Ośrodek oddany zostanie do użyt-
ku w przyszłym roku - zapewniają pra-

cownicy Referatu Inwestycji i Szkód 
Górniczych Urzędu Gminy w Gierał-
towicach.
 

   W ośrodku przewidziano m.in. miej-
sce na 5 gabinetów oraz wydzieloną 
część dla lekarzy pediatrów. Powierz-

2chnia obiektu wyniesie 555 m , 

3kubatura 3105m . Przy ośrodku po-
wstanie parking. W planach jest rów-
nież budowa drogi łączącej obiekt 
z ulicami Polną i Powstańców Ślą-
skich. Inwestycja kosztować będzie 
ok. 2,9 mln zł.

Ciąg dalszy 
ze strony 1.

  We wrześniu br. przedszkolaki 
z Paniówek będą bawiły się i eduko-
wały w nowym budynku - po zakoń-
czeniu inwestycji będzie to bodaj 
najnowocześniejsze przedszkole w 
gminie.

   Jak wygląda sytuacja na placu bu-
dowy? Sprawdziliśmy 11 czerwca. - 
Drewniane okna i drzwi w nowym 
segmencie przedszkola są już zamon-
towane. Trwają prace kosmetyczne 
przy elewacji zewnętrznej budynku, 
wykonanej z modrzewia. Drewno za-
impregnowane jest preparatem ognio-
ochronnym - objaśnia Krzysztof Foja 
kierownik robót z firmy KAZBUD 
Sp. z o.o. z Warszowic, wykonującego 
pierwszy etap rozbudowy. 

    W środku nowego budynku znajdą 
się m.in. trzy sale dydaktyczne 
oddzielone ścianami przesuwnymi - 
trwają przygotowania do ich montażu. 
W razie potrzeby, z trzech, będzie 
można stworzyć jedną dużą salę. 
Gotowe są instalacje do ogrzewania 
podłogowego, klatka schodowa, taras 
zabawowy na dachu przedszkola o po-

2wierzchni ok. 400 m  - również wyło-
żony modrzewiem. Zainstalowana jest 
także winda dla osób niepełnospra-
wnych. To pierwszy etap inwestycji, 
który zakończy się do 30 czerwca br., 
kosztem 2 mln 360 tys. zł.

    

   
końca lipca, planowane jest wyko-
nanie m.in.: parkingu, drogi poża-
rowej, chodnika oraz terenów zielo-
nych - ta część inwestycji będzie ko-
sztować gminną kasę ok. 431 tys. zł. 
Kolejny etap to wymiana kotłowni 
węglowej na gazową - koszt 280 tys. 
zł. Kotłownia ogrzewać będzie rów-
nież budynek straży pożarnej oraz 
pomieszczenia LKS Tempo Paniówki. 
Ostatni etap to montaż nowych mebli. 
Łącznie na całą inwestycję gmina 
Gierałtowice wyda ok. 3 mln 260 tys. 
zł. Powierzchnia nowego segmentu 

2wynosi 447 m . Poza salami dydakty-
cznymi znajdą się tam pomieszczenia 
socjalne oraz hol wielofunkcyjny.

W drugim etapie, który potrwa do 

   „Co zrobić z odpadami remonto-
wo - budowlanymi i rozbiórkowy-
mi?”. „Czy do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
można przywieźć odpady z terenu 
budowy?” - te pytania często zadają 
mieszkańcy naszej gminy. 
Warto zatem przypomnieć obo-
wiązujące zasady postępowania z te-
go typu odpadami.
 

    Odpady budowlane tj.: gruz beto-
nowy i ceglany, papa, wełna mineralna, 
styropian, folia, worki po zaprawie 
murarskiej itp. - wytworzone na terenie 
budowy oraz na nieruchomościach 
niezamieszkałych powinny być ode-
brane odpłatnie przez podmiot do tego 
uprawniony. Odpady powstałe na tere-
nie nieruchomości zamieszkałej w wy-
niku świadczenia przez firmę usług 
remontowych, budowlanych czy roz-
biórkowych, powinny być z kolei ode-
brane i zagospodarowane przez firmę 
w ramach świadczonej usługi. 

    W przypadku przeprowadzania re-
montów we własnym zakresie na nie-
ruchomościach zamieszkałych, w wy-
niku których powstają znaczne ilości 
odpadów remontowo - budowlanych 
i rozbiórkowych, istnieje możliwość 
skorzystania z dodatkowej płatnej 
usługi świadczonej przez gminę Gie-
rałtowice w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych i zagospo-
darowania tych odpadów. Polega ona 
na odpłatnym udostępnieniu przez 
gminę pojemnika (worka typu „big-

3bag”, kontenera o pojemności 3 m , 
3 35 m  lub 7 m ) przeznaczonego na 

odpady remontowo - budowlane.
 

    Odpady remontowo - budowlane 
z nieruchomości zamieszkałych są 
również przyjmowane w Punkcie Sele-
ktywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych. Warunkiem jest przeprowa-
dzenie remontu we własnym zakresie.

    W Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych nie są przyj-
mowane odpady remontowo – budo-
wlane powstałe na terenach budów 
oraz na nieruchomościach niezamie-
szkałych. 
Odpady komunalne z nieruchomości 
zamieszkałych przyjmowane są 
w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w godzinach 
jego otwarcia, tj.:
- wtorki, czwartki, soboty 
od 8:00 do 12:00
- środy, piątki od 14:00 do 18:00
- w poniedziałki punkt jest nieczynny.

    Ponieważ w ostatnim czasie zaob-
serwowano przypadki pozostawiania 
odpadów przed bramą wjazdową do 
Punktu, przypominamy, że odpady 
przyjmowane są tylko i wyłącznie we 
wskazanych wyżej godzinach. Teren 
na którym znajduje się Punkt Sele-
ktywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych jest całodobowo monitoro-
wany. W przypadku pozostawienia od-
padów przed bramą wjazdową do 
Punktu, wobec posiadacza odpadów 
zostaną wyciągnięte stosowne konse-
kwencje.

/Tekst i foto: Jerzy Miszczyk 
źródło: Ref. Inwestycji i Szkód Górniczych UG/

W tej sali zamontowane zostaną ściany rozsuwneKlatka schodowa z windą dla niepełnosprawnych

Na dachu - taras Drewniana elewacja

/Ref. Ochrony Środowiska UG/
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    Ponad 13,5 mld euro jest do 
rozdysponowania w Polsce w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Tematowi temu poświęcone było 
spotkanie, zorganizowane 11 czer-
wca w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach.

    Starosta gliwicki Waldemar Dom-
bek zaprosił na to spotkanie włodarzy, 
a także przedstawicieli rad i urzędów 
gmin, wchodzących w skład powiatu 
gliwickiego. 

   Celem głównym PROW 2014-2020 
jest poprawa konkurencyjności rolni-
ctwa, zrównoważone zarządzanie za-
sobami naturalnymi i działania w dzie-
dzinie klimatu oraz zrównoważony 
rozwój terytorialny obszarów wiej-
skich. 

  Priorytety PROW 2014-2020 to: tran-
sfer wiedzy i innowacyjność (ponad 
151 mln euro), konkurencyjność (po-
nad 4,3 mld euro), łańcuch żywno-
ściowy (blisko 1,6 mld euro), efekty-
wne gospodarowanie zasobami natu-
ralnymi (ponad 300 mln euro) oraz 
włączenie społeczne i rozwój gospo-
darczy (ponad 2,1 mld euro). Benefi-
cjentami poszczególnych działań będą 
powiaty, związki powiatów, gminy, 
związki gmin, spółki z wyłącznymi 
udziałami jednostek samorządu teryto-
rialnego, jednostki kultury samorządu  
i lokalne grupy działania.

    Pieniądze z programu beneficjenci 
będą mogli otrzymać m.in. na scala-
nie gruntów, gospodarkę wodno-
ściekową, budowę lub modernizację 
dróg lokalnych, ochronę zabytków 
i budownictwa tradycyjnego oraz na 
lokalne strategie rozwoju.

/Źródło: Romana Gozdek - Serwis Inf. Powiatu/

  9 czerwca br. w Szkole Podsta-
wowej w Paniówkach odbył się XIV 
Gminny Konkurs Ortograficzny.

    Już od czternastu lat honorowym 
prowadzącym i jurorem konkursu, 
podnoszącym jego rangę, jest pani 
profesor Danuta Krzyżyk z Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, której 
jesteśmy serdecznie zobowiązani, za 
poświęcanie jej cennego czasu dla 
szkół naszej gminy.

    Tegoroczne dyktando opisywało 
udział niecnego nicponia w naszym 
XIV konkursie. Najeżone pułapkami 
ortograficznymi dyktando stanowiło 
preludium do przyszłorocznej piętna-
stej edycji zmagań uczniów szkół 
podstawowych z językiem polskim.

  W konkursie tradycyjnie wzięli 
udział najlepsi ortografowie szkół 
podstawowych gminy. Z Gierałtowic - 
Wiktor Kmiecik, Szymon Madeja, 
Szymon Szolc; z Przyszowic - Mał-
gorzata Barwińska, Agata Kozłowska, 
Patrycja Lis i z Paniówek - Sandra 
Czapla, Anna Szołtysek, Hanna No-
coń.

    Zmagania ortograficzne, pod nieo-
becność nicponia, który „czmychnął 
nie wiedzieć dokąd, niwecząc swój 
dwudziestoipółdniowy trud przygoto-
wawczy”, wygrała reprezentująca Pa-
niówki Hania Nocoń, drugie miejsce 
przypadło Szymonowi Szolcowi 
z Gierałtowic, a trzecie Małgosi Bar-
wińskiej z Przyszowic. Jak na czter-
nastą edycję, to świetny wynik, ponie-
waż wszystkie szkoły stanęły na po-
dium z nagrodami ufundowanymi 
dzięki wsparciu Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Paniówkach. 

/Basia Pytlarska - ZSP Paniówki/

Foto: Arch. ZSP w Paniówkach

Najlepiej z ortografią poradzili sobie: Hania 
Nocoń z Paniówek, Szymon Szolc z Gierałtowic 
oraz Małgosia Barwińska z Przyszowic - laureaci 
na zdjęciu z profesor Danutą Krzyżyk.

 Kolejny raz mury Gimnazjum w Gie-
rałtowicach gościły młodzież z naszej 
gminy, która pielęgnuje mowę ojców, 
bowiem 29 maja odbył się konkurs 
gwarowy „Z niczego nie ma nic”. 
    

    Śmiało można powiedzieć, że gwara 
śląska przeżywa w ostatnich latach 
swój renesans. Co prawda już nie jako 
codzienny język wszystkich miesz-
kańców, ale jako ważny regionalny re-
likt, warty zachowania ze względu na 
historię i tradycję. 
Przygotowane przez uczniów teksty 
w żartobliwy sposób opowiadały o tra-
dycjach kultywowanych na Śląsku, 
o codziennym życiu i niecodziennych 
wydarzeniach. Niektórzy uczniowie 
zaprezentowali utwory znanych pol-
skich poetów przerobione na gwarę. 

    Nad przebiegiem konkursu czuwało 
jury w składzie: Joanna Urbanik, Ur-
szula Kopernik-Mikołaj i Barbara So-
bieraj. Gośćmi specjalnymi byli: Bar-
bara Mansfeld - kierowniczka Refe-
ratu Edukacji Urzędu Gminy, Gerda 
Czapelka - sołtys Gierałtowic i Piotr 
Rychlewski - dyrektor GOK w Gierał-
towicach. 

    Pracownicy Referatu Ochrony Śro-
dowiska wraz z członkami Towarzy-
stwa Miłośników Przyszowic przepro-
wadzili prace związane z odnowieniem 
tablic ścieżki dydaktyczno-przyrodni-
czej w Zespole Pałacowo-Parkowym 
w Przyszowicach. Prace polegały na 
wymianie zniszczonych plansz opisu-
jących walory drzew rosnących w Ze-
spole Pałacowo-Parkowym. 

Wójt Gminy Gierałtowice dziękuje 
członkom Towarzystwa Miłośników 
Przyszowic za pomoc przy odnowieniu 
tablic. 
    Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców do odwiedzenia parku w Przyszo-
wicach i zapoznania się z krótką chara-
kterystyką drzew przedstawioną na ta-
blicach.

/Ref. Ochrony Środowiska UG /

    W konkursie przyznano nagrody. 
W kategorii szkół podstawowych wy-
niki były następujące:
I miejsce - Maja Bogacz
II miejsce - Paulina Kozik
III miejsce ex equo - Wiktoria Golec 
i Daniel Zubek.

W rywalizacji gimnazjalistów najwyż-
sze miejsca zajęli: I miejsce - Julia 
Krzysteczko i Julia Wilczek. II miej-
sce - Wiktoria Kostrz. III miejsce ex 
equo - Marek Cieluch oraz Damian 
Pastor i Marek Mrozek.

   Konkurs odbył się w ramach reali-
zacji zadania publicznego zleconego 
Stowarzyszeniu „Lepsza Przyszłość” 
przez Urząd Gminy Gierałtowice. 

/Stow. Lepsza Przyszłość/

    W dniach 23-24 czerwca br. na 
terenie województwa śląskiego prze-
prowadzone zostało wieloszczeblowe, 
wojewódzkie ćwiczenie obronne - 
„Górny Śląsk 2015”.

    Uczestnikami ćwiczenia byli m.in.. 
Starosta Gliwicki oraz gminy powiatu 
gliwickiego. Ćwiczenie przeprowa-
dzono w formie gry decyzyjnej. Wzięli 
w nim udział również pracownicy 
Urzędu Gminy Gierałtowice.

   Temat ćwiczenia dotyczył „Przygo-
towania organów samorządów teryto-
rialnych do realizacji wybranych zadań 
z obszaru przyjęcia i zabezpieczenia 
pobytu uchodźców z rejonów objętych 
działaniami zbrojnymi w warunkach 
zaistnienia kryzysu polityczno-mili-
tarnego”.

    Ćwiczenie przeprowadzono w opar-
ciu o fikcyjnie nakreśloną sytuację 
ogólną w kraju oraz w jego najbliż-
szym otoczeniu, a także w woj. śląskim 
z uwzględnieniem sytuacji szczegóło-
wych na terenie administrowanym 
przez ćwiczące gminy. Zadania do wy-
konania przez Urząd Gminy zostały 
nakreślone prze Wojewodę Śląskiego 
oraz Starostę Gliwickiego.

/Zespół Zarządzania Kryzysowego UG/
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Systemy Ledowe: projektowanie, dostawa i montaż
nowoczesnego oświetlenia ledowego.
Centrum Obróbki CNC: oferujemy usługi
cięcia, frezowania, grawerowania. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013

    W maju br., w Białymstoku, IPN 
podsumował swój ogólnopolski 
projekt „Kamienie Pamięci z mo-
dlitwą Ojczyźnie”. Jego celem było 
upamiętnienie osób duchownych 
zasłużonych dla kościoła i ojczyzny. 

    W trakcie podsumowania IPN doce-
nił uczestników projektu, wręczając 
im symboliczne (marmurowe) „Ka-
mienie Pamięci” oraz dyplomy i ksią-
żki. Nagrody te trafiły również do or-
ganizatorów wystawy poświeconej 
ks. Władysławie Robocie, zrealizowa-
nej w ramach projektu IPN. Przypo-
mnijmy, że wystawa odbyła się w mar-
cu br. w budynku gierałtowickiej szko-
ły a zorganizowali ją: członkowie Koła 
Związku Górnośląskiego w Gierałto-
wicach, młodzież gimnazjalna i nau-
czyciel historii z ZSP w Gierałtowi-
cach oraz Stowarzyszenie Porada.

    Nagrody IPN odebrał w Białym-
stoku Józef Rożek - jeden ze współor-
ganizatorów wystawy o ks. Robocie 
i przekazał je uczestnikom projektu 
w Gierałtowicach. Wręczenie ich od-

było się w trakcie „Śląskich Godów 
Gminy Gierałtowice”. Przy okazji 
Józef Rożek, w imieniu organizatorów 
wystawy, podziękował przedstawi-
cielom władz gminy Gierałtowice, 
wójtowi Joachimowi Bargielowi, 

przewodniczącemu RG Józefowi Bu-
chczykowi oraz proboszczowi Gierał-
towic, ks. Markowi Sówce i mieszkań-
com gminy, za wsparcie dla projektu.

/JM/

    21 maja w sali głównej w Zamku 
w Toszku odbył się III Powiatowy 
Konkurs Wiedzy z Zakresu Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym „MIŚ 
BEZPIECZEŃSTWA” pod patrona-
tem Starosty Powiatu Gliwickiego.

    Zespół Szkolno - Przedszkolny re-
prezentowali uczniowie klas VI: 
Angelika Nieradzik, Mateusz Wisz-
czor oraz Mateusz Dembia. W pier-
wszej części uczestnicy indywidualnie 
rozwiązywali test ze znajomości zasad 
i przepisów ruchu drogowego. Druga 
część rozgrywana była drużynowo. 
3-osobowe zespoły zmierzyły się 
z różnymi zadaniami obejmującymi 
zagadnienia z zakresu wychowania 
komunikacyjnego. Dzieci prezento-
wały bardzo wysoki poziom wiedzy, 
wykazując się doskonałą znajomością 
przepisów ruchu drogowego. 
 

 

    Nasza drużyna zajęła II miejsce, wy-
grywając puchar i pluszową maskotkę 
„Miś bezpieczeństwa”. Ponadto 
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my i atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
które wręczyli: Waldemar Dombek - 
starosta gliwicki, Andrzej Kurek - 
przewodniczący Rady Powiatu Gli-
wickiego, Aleksandra Wielgosz - wi-
cedyrektor Zarządu Dróg Powiato-

wych w Gliwicach oraz policjanci 
z Komendy Miejskiej Policji w Gli-
wicach. Nagrody ufundowane były 
przez Starostwo Powiatowe w Gliwi-
cach, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Gliwicach, Urząd Miejski w Toszku 
oraz Wojewódzką Radę Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego i Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Kato-
wicach.

/Teresa Ral - ZSP Gierałtowice/

    Gierałtowickie Centrum Rozwoju 
wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Gierałtowicach zawiązało trzyoso-
bową grupę nieformalną pod nazwą 
„Klub Integracji Zawodowej i Społe-
cznej” w składzie Ewelina Winiar-
czyk, Magdalena Hajduk i Renata 
Stolarczyk, która to z programu Fun-
duszu Inicjatyw Społecznych - Śląskie 
Lokalnie 2015, realizowanego przez 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społe-
cznych CRIS oraz Fundusz Lokalny 
Ramża, wystarała się o grant na reali-
zację projektu „Kreatywni na rynku 
pracy”.

    W ramach projektu 12 bezrobotnych 
kobiet z Gminy Gierałtowice zostanie 
objętych wsparciem w zakresie arte-
terapii artystycznej, mającej na celu 
rozwinięcie albo wzmocnienie krea-
tywności osobistej przeciwdziałającej 
wypaleniu na rynku pracy. Warsztaty 
przewidują zajęcia z komunikacji 
interpersonalnej, asertywności, okre-
ślaniu własnych preferencji zawo-
dowych i budowaniu swojego wize-
runku zawodowego, pisania na kom-
puterze CV i listu motywacyjnego oraz 
co najważniejsze udział w warsztatach 
z technik artystycznego tworzenia, 
obejmujące świat rękodzieła papie-
rowego. Uczestniczki warsztatów opa-
nują techniki decoupage - polegające 
na ozdabianiu różnych powierzchni, 
scrapbooking - techniki wycinania 
i zdobienia artystycznego, embossing - 
techniki wytłaczaniu papieru, quisling 
- techniki zwijaniu papieru oraz card-
making - techniki  ręcznego tworzenia 
kartek okolicznościowych. 

    Więcej informacji na stronach 
Urzędu Gminy i GCR. Osoby zainte-
resowane warsztatami mogą już zgła-
szać się do Gierałtowickiego Centrum 
Rozwoju. Tel. 32 - 44 19 450.

GIERAŁTOWICKIE
CENTRUM 
ROZWOJU

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

/GCR/

Urszula Kaczmarczyk, Jadwiga Gieniusz, Monika Mryka, Józef Rożek, Julia Tomiczek, Sebastian Nowicki,
Stefan Duda i Janina Cicha-Rożek - docenieni przez IPN.
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   Oficjalne otwarcie imprezy odbyło 
się w niedzielę, jednak już pierwsze-
go dnia na scenie Śląskich Godów 
działo się wiele ciekawych rzeczy.

    Na początek dyrektor GOK w Gie-
rałtowicach, Piotr Rychlewski, powi-
tał publiczność i zaprosił na scenę 
przedszkolaki z Przyszowic i Gierałto-
wic. Wykonane przez nich układy ta-
neczne nagrodzono dużymi brawami.

    Wielu wrażeń dostarczył finał Kon-
kursu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej KLANG, w którym wystąpiła 
siódemka młodych, utalentowanych 
piosenkarzy. Jury podkreśliło wysoki 
poziom konkursu i przyznało I miejsce 
w grupie gimnazjalistów dla Magda-
leny Pindur z Paniówek za wykonanie 
przeboju Maryli Rodowicz - „Tango 
na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”. 
Miejsce II wyśpiewała Patrycja Do-
min z Paniówek a III Patryk Grze-
gorzyca z Gierałtowic.
W grupie szkół podstawowych I miej-
sce przyznano Justynie Szulim z Knu-
rowa za wykonanie „Drzwi do kar-
iery”. II miejsce zajęła Kaja Tomecz-
kowska również z Knurowa a III i IV 
kolejno Maja Gembalczyk i Maryta 
Szołtysek z Paniówek. Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody, m.in. 
tablet ufundowany przez GOK i aparat 
fotograficzny ufundowany przez firmę 
KSB z Przyszowic.  

    W związku z zakończeniem realiza-
cji projektu GOK „Integracyjny Rajd 
Nawigacyjno - Turystyczny - Moto-
sprawni poznają okolice” jaki miał 
miejsce podczas obchodów „Śląskich 
Godów” do Gierałtowic przybyli za-
przyjaźnieni z naszą gminą przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jaciół Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną z Knurowa.
   Działająca w ramach tego stowarzy-
szenia grupa teatralno-taneczna 
„Zakręceni” wystąpiła z dwoma przed-
stawieniami, wzbudzając wielkie emo-
cje wśród publiczności. Występ na-
grodzono gromkimi brawami a prze-
wodnicząca stowarzyszenia, pani Ur-
szula Krawczyk, odebrała z rąk dyre-
ktora GOK okolicznościowe podzię-
kowanie za dotychczasową współ-
pracę.

    Pierwszy dzień imprezy zakończyła 
zabawa na Powitanie Lata.

Uroczystego otwarcia „Śląskich Godów“ dokonali 
włodarze gminy - wójt Joachim Bargiel i przewo-
dniczący RG Józef Buchczyk.

    Niedziela zarezerwowana była dla 
występów gwiazd estrady i chórów 
z naszej gminy. Pogoda dopisała 
podobnie jak publiczność, której na 
Placu Targowym zebrało się grubo 
ponad pół tysiąca. 

  Na inaugurację drugiego dnia 
„Śląskich Godów” wystąpiły nasze 
chóry, tym razem połączone - Bel Can-
to z Chudowa z przyszowickim Słowi-
kiem. Dyrygowała Barbara Jało-
wiecka-Cempura a przygrywał Hen-
ryk Mandrysz. Po nich na scenie 
pojawiły się Skowronek z Gierałtowic 
i Cecylia z Paniówek oraz dyrygent 
Beata Stawowy. Chóry, m.in. za wy-
konanie przepięknych melodii ludo-
wych, otrzymały gromkie brawa.

    Coraz liczniejszą widownię przez 
godzinę bawił znany śląski kabaret 
Kafliki, który najwyraźniej bardzo 
przypadł wszystkim do gustu o czym 
świadczyły śmiech i brawa. 

    Z niecierpliwością czekano na wy-
stęp gwiazdy „Śląskich Godów” Ma-
riusza Kalagi - znanego wokalisty 
muzyki pop i country, nagradzanego 
na wielu festiwalach. Ci, którzy wy-
słuchali jego koncertu z pewnością nie 
żałują. Kalaga był w dobrej formie 
i udowodnił, ze jest dużą osobowością 
sceniczną. Nie obyło się bez bisu 
a później artysta podpisał wiele płyt. 

    Po koncercie publiczność bawiła się 
dalej, tym razem przy muzyce, którą 
dobrał DJ a także konferansjer i wodzi-
rej Artur Czogala. Parkiet przed 
sceną był pełen tańczących a prym 
w zabawie wiedli członkowie chóru 
Skowronek.

    Dodać należy, że goście „Śląskich 
Godów” mogli skorzystać z wielu 
stoisk gastronomicznych wystawio-
nych m.in. przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Gierałtowic. Na stoisku 
GOK można było kupić przedmioty 
rękodzieła a dzieci mogły tam ozdobić 
sobie twarz pięknym rysunkiem. Na 
najmłodszych czekały też atrakcje 
jakie oferował mały lunapark, m.in. 
zjeżdżalnie i karuzela. 

    Kolejne, sympatyczne „Śląskie 
Gody” już za nami. Organizatorzy 
zapraszają na następne już za rok. 

W trakcie “Śląskich Godów” wręczono zasłużonym gospodyniom medale „Order Serca - Matkom Wsi” 
nadane przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Otrzymały je: Ruta 
Kassubek, Anna Miełek, Apolonia Lubszczyk, Maria Leder oraz Otylia Szymik. Medale są m.in. 
symbolem uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków - Patriotów. 
Odznaczenia wręczyli Andrzej Krawczyk - prezes Śląskiego Związku RKiOR oraz Roman Włodarz - 
prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Odznaczonym gratulowali też wójt i przewodniczący RG Gierałtowice.

Grupa teatralna „Zakręceni” Magdalena Pindur - laureatka I miejsca 
w konkursie piosenki KLANG

Konkurs piosenki KLANG - laureaci oraz jurorzy - Mirosława Sander, Angelika-Mosiężna-Rutkowska,
Joachim Bargiel, Józef Buchczyk, Piotr Rychlewski i Kamil Karolczuk.

/JM/
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Drzemka może być atrakcyjna.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. GOK przygo-
tował stoisko plastyczne przy którym można było 
zrobić kartę na Dzień Ojca, a także smoka z rolki 
papieru, zakupić rękodzieło wykonane przez 
podopiecznych świetlic Ośrodka Kultury a nawet 
pomalować buzię.

Pełni wigoru muzycy z kabaretu Kafliki - grali 
i bawili publiczność.

Nagrodę można było zjeść w trakcie przejażdżki

Knurowianka, Justyna Szulim, w brawurowym 
wykonaniu „Drzwi do kariery”.

Zabawę dla dzieci poprowadził Artur Czogala. Rozdawano nagrody.

Foto: Piotr Suchan

Foto: Piotr Suchan

Foto: Piotr Suchan

Foto: Piotr Suchan

Foto: Alicja Szczeponik

Foto: Alicja Szczeponik

Mariusz Kalaga

Skecz kabaretu Kafliki z udziałem publiczności

Publiczność dopisała - na „Śląskich Godach” bawiło sie ponad pół tysiąca mieszkańców gminy.

W występie połączonych chórów Skowronka i Cecylii znalazło się miejsce na popisy solowe.

Foto: Wiktoria Sobota

Foto: Wojciech Majewski

Foto: Wiktoria Sobota

Foto: Paulina Mandrela Foto: Kuba John

Żurek z Gierałtowic, sznita z tustym oraz kołocz 
znalazły wielu amatorów.



   Po zakończeniu części oficjalnej 
przyszedł czas na zabawę i biesiado-
wanie na boisku. Dzięki hojności 
sponsorów dzieci mogły bawić się na 
dmuchanym zamku oraz uczestniczyć 
w doświadczeniach przygotowanych 
przez szalonych naukowców z „Labo-
ratorium Pana Korka”. W tym czasie 
rodzice raczyli się śląskim kołaczem, 
kawą i smacznym żurkiem.

    Obchody zakończył wielki, balono-
wy wybuch przygotowany prze ekipę 
„Pana Korka”.

Z kart historii przedszkola

Z kart historii przedszkola

    Przedszkole w Gierałtowicach po-
wstało w marcu 1945 r. z inicjatywy 
wychowawczyni Golikówny. W kwie-
tniu 1945 r. lokal szkoły był zajęty 
przez lotników - ponieważ trwała je-
szcze II wojna światowa, więc pier-
wszy oddział przedszkola urucho-
miono w budynku klasztornym. Kiedy 
Golikówna w 1946 r. odeszła, kiero-
wniczką przedszkola została siostra 
Jadwiga Skrzypczyk. Funkcję tą peł-
niła do 1949 r. Od stycznia 1951 r. 
Przedszkole miało już trzy oddziały.

    Współczesne Przedszkole w Gierał-
towicach mieści się w nowoczesnym 
budynku przylegającym do szkoły, 
który oddano do użytku w roku 1999. 
Od tego czasu wnętrze obiektu było 
kilkakrotnie modernizowane dzięki 
czemu uzyskano dodatkowe pomie-
szczenia. Przedszkole przystosowane 
jest dla dzieci niepełnosprawnych ru-
chowo - posiada windę osobową.
    Od 2010 r. wchodzi w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałto-
wicach, którego dyrektorką jest Urszu-
la Cieślik. Funkcję zastępcy dyrektora 
ds. przedszkola pełni Dorota Jęchorek.

źródło: GBP w Gierałtowicach - Cyfrowe 
Archiwum Tradycji Lokalnej 

 ubileusz Przedszkola w Gierał-
towicach obchodzono 10 czer-Jwca. Uroczystość z tej okazji 

odbyła się w miejscowym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym, gdzie 
wspólnie z przedszkolakami święto-
wali przedstawiciele gminy, społe-
czności lokalnej, kuratorium oświa-
ty, dawni i obecni pracownicy przed-
szkola oraz rodzice dzieci.

    Pierwszym punktem uroczystości 
była projekcja filmu przedstawiają-
cego przedszkole dawniej i dziś oraz 
wywiady z dziećmi na temat przed-
szkola. Potem scena należała do obe-
cnych przedszkolaków i Krzysztofa 
Polaneckiego, prowadzącego w przed-
szkolu zajęcia rytmiczne. Dzieci za-
chwyciły wszystkich swoim wspa-
niałym, wielobarwnym programem ar-
tystycznym, przygotowanym przez 
pana Krzysztofa wspólnie z nauczy-
cielami poszczególnych grup. 

   Była także akademia, w trakcie 
której 22 osoby uhonorowano tytułem: 
„Przyjaciela Przedszkola”. Tytuł 
otrzymały osoby wspomagające fun-
kcjonowanie przedszkola - zarówno 
obecnie jak i na przestrzeni minionych 
lat.

mi. Nie zabrakło stoisk z gastronomią 
i rękodziełem. Wielkim zainteresowa-
niem cieszył się pokaz ratownictwa 
medycznego zorganizowany przez 
państwa Paluchów z Przyszowic oraz 
strażaków z przyszowickiej OSP i po-
licjantów z katowickiej drogówki. 

    Festyn zakończyły pokazy żongler-
ki ogniem w wykonaniu Hapijama Fun 
Art. Później była dyskoteka. Wszy-
stkie wydarzenia zapowiadali konfe-
ransjerzy - Sebastian Parma z Radia 
Piekary i Adam Długaj - przedstawi-
ciel rodziców. Nagłośnienie i oprawę 
muzyczną zapewnił DJ Dragon. Do 
zorganizowania festynu przyczynili 
się liczni sponsorzy: osoby prywatne, 
firmy jak również gmina oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

Prezent urodzinowy dla Przedszkola od Gminy 
- na ręce dyrektor ZSP Urszuli Cieślik wręczył go 
wójt Joachim Bargiel.

Uczestników festynu witali - dyrektor ZSP 
w Przyszowicach Aleksander Jendryczko oraz 
wicedyrektor ds. przedszkola, Ewa Skrzydło.
Z kolei włodarze gminy, wójt Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG, Józef Buchczyk, złożyli 
na ich ręce jubileuszowe powinszowania i pre-
zent od gminy dla przedszkola.

/JM/

Foto: Piotr Rychlewski

   Przedszkole w Przyszowicach istnie-
je 23 kwietnia 1945 roku - za datę jego 
powstania uznano pierwszy wpis do 
Kroniki Przedszkolnej, dokonany 
w tym właśnie dniu. Na siedzibę 
przedszkola przeznaczono pomie-
szczenia w budynku starej szkoły. 
  Jak podaje Kronika Przedszkolna, 
pierwsza nauczycielka, Maria Ku-
śmierek, stanęła przed bardzo trudnym 
zadaniem zorganizowania oddziału 
przedszkolnego i zapewnienia dzie-
ciom opieki, gdyż budynek po przej-
ściu frontu wojsk sowieckich znajdo-
wał się opłakanym stanie - okna bez 
szyb, puste, odrapane ściany, brak 
jakichkolwiek mebli i sprzętów. 
   Znacznie lepiej było już w 1946 
roku. 1 września do przedszkola zapi-
sano 46 dzieci. Utworzono dwa od-

działy, które prowadziły dwie nau-
czycielki, wspomniana już Maria Kuś-
mierek oraz Stefania Kasperek. 
28 czerwca 1949 roku po raz pierwszy 
zorganizowano uroczystość pożegna-
nia dzieci kończących przedszkole.

Dokończenie - na str. 9

rzedszkole z Przyszowic obcho-
dziło swoje 70. urodziny na Fe-Pstynie Rodzinnym, który spe-

cjalnie na tę okazję zorganizowano 
13 czerwca br. przed pałacem Racz-
ków. Patronat honorowy nad imprezą 
objął wójt gminy Joachim Bargiel.   

    Główni organizatorzy uroczystości - 
Rada Rodziców i pracownicy przed-
szkola postarali się o to, aby impreza 
urodzinowa na długo pozostała w pa-
mięci wszystkich uczestników. Atra-
kcji nie zabrakło. Dla przedszkolaków, 
rodziców i licznych gości grała 
Orkiestra Dęta przy OSP w Przyszo-
wicach pod dyrekcją Mirosława 
Hajduka. Rewelacyjnie wypadł pro-
gram artystyczny „Pirackie show”, 
w którym przedszkolaki przez godzinę 
bawiły publiczność piosenkami, tań-
cem i opowieściami z różnych stron 
świata. Występ maluchów nagrodzono 
wielkimi brawami. Należy dodać, że 
wszystkie teksty do tego przedstawie-
nia, zarówno piosenek jak i opowieści, 
napisały nauczycielki przyszowickie-
go przedszkola - za co przed nimi 
czapki z głów, bo poziom literacki 
przedstawienia był naprawdę wysoki.

    Dla rozrywki gości zorganizowano 
konkursy z nagrodami, były też war-
sztaty cyrkowe i mydlane a co odwa-
żniejsze dzieci spróbowały jazdy na 
linie zawieszonej pomiędzy drzewa-

Źródło: Dorota Jęchorek
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   W połowie lat sześćdziesiątych, do-
kładna data nie jest znana, przedszkole 
przeprowadzono do pałacu Raczków, 
gdzie swoją siedzibę ma do dnia dzi-
siejszego. Należy jednak zaznaczyć, 
że na czas sześcioletniego remontu pa-
łacu (w latach 1981-87) przedszkole 
ponownie działało w budynku starej 
szkoły. 
    W roku 1968 kierowniczką placów-
ki przedszkolnej została Elżbieta Kra-
uze, która przez 35 lat z pełnym zaan-
gażowaniem pracowała z dziećmi aż 

do przejścia na emeryturę w roku 
2003. Po jej odejściu, dyrektorem 
przedszkola została Ewa Skrzydło 
i pracowała na tym stanowisku do 
września 2010 r., w którym placówkę 
włączono do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Przyszowicach. Dyrekto-
rem Zespołu został Aleksander Jen-
dryczko a Ewa Skrzydło wicedyre-
ktorem ds. przedszkola.

Z kart historii przedszkola - dokończenie ze str. 8

/Źródło: materiały Przedszkola 
w Przyszowicach, opr. JM/
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    W malowniczych plenerach chu-
dowskiego zamku na scenie przy spi-
chlerzu, 23 czerwca odbył się jubile-
uszowy XV Gminny Przegląd Tea-
trzyków Szkolnych zorganizowany 
przez tutejszą Szkołę Podstawową. 
Swoje aktorskie dokonania miały 
okazję zaprezentować zespoły re-
prezentujące wszystkie gimnazja 
i szkoły podstawowe naszej gminy.
 

    Zarówno poziom jak i tematyka za-
prezentowanych przedstawień były 
zróżnicowane. Najczęściej popisy 
młodych artystów dotykały obszarów 
bajkowych - dominowali królowie, 
księżniczki oraz rycerze. Nie zabrakło 
jednak ambitnie przedstawionych za-
gadnień współczesnych. Wszystkie 
spektakle zostały nagrodzone licznymi 
brawami oraz ogromnymi koszami sło-
dyczy oraz okolicznościowymi dyplo-
mami.

    Teatralne spotkanie swoimi wystę-
pami uświetnili wyjątkowi goście: 
Ślązaczka Roku p. Monika Organi-
ściok oraz wokalista zespołu B. A. R. 
Eugeniusz Loska. Ich popisy ogromnie 
spodobały się publiczności oraz licznie 

zgromadzonym gościom. Spotkanie 
kół teatralnych zakończyło się wspólną 
zabawą i poczęstunkiem.

/-/

    Burzowe chmury nie były prze-
szkodą i wielu przyszowiczan ba-
wiło się w ostatnią sobotę maja na 
tradycyjnym festynie strażackim. 
Przed deszczem chronił namiot 
biesiadny, ustawiony przy remizie.

    Do wspólnej zabawy serdecznie 
zapraszali: wójt gminy - Joachim Bar-
giel, prezes miejscowej OSP - Andrzej 
Gawlik, wiceprezes - Marek Bła-
szczyk oraz dyrektor GOK - Piotr Ry-
chlewski. Atrakcji nie zabrakło. Na 
powitanie zagrała Orkiestra Dęta przy 
OSP w Przyszowicach pod batutą 
Mirosława Hajduka. Muzycy w stra-
żackich mundurach oczarowali publi-
czność wykonaniem wielu światowych 
standardów muzyki klasycznej i roz-
rywkowej a prawdziwy aplauz wzbu-
dził „New York, New York” - wielki 
przebój Franka Sinatry zaśpiewany 
przez Szymona Musioła z towa-
rzyszeniem orkiestry. 

    Były konkursy, m.in. sportowy dla 
dzieci, w którym milusińskich obda-
rowano słodkimi upominkami oraz 
nagrodami rzeczowymi. Nowością 
okazał się Rodzinny Konkurs Biblijny 
- zorganizowany przez przyszowicką 
parafię a poprowadzony przez jej 
wikarego, ks. Piotra Makosza.

     

    Tradycją festynu są pokazy spra-
wności strażaków - w tym roku okla-
skiwano m.in. ewakuację z pożaru 
osoby nieprzytomnej, a przede wszy-
stkim skuteczną pomoc przedlekarską 
jakiej strażacy udzielili ofierze pożaru. 
Umiejętności ratownicze naszych stra-
żaków wzbudziły powszechny podziw.

    Po emocjach związanych ze stra-
żackim pokazem, przyszedł czas na 
zabawę. Przy muzyce biesiadowano i 
tańczono do późnych godzin nocnych. 
Bufet był obficie zaopatrzony, kieł-
baski i szaszłyki z rusztu znalazły 
wielu amatorów. 

    Festyn zorganizowała Ochotnicza 
Straż Pożarna z Przyszowic przy 
współudziale miejscowej parafii pw. 
św. Jana Nepomucena oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach. 
Imprezę wsparli sponsorzy.   

    Gabriel Mryka został nowym pre-
zesem Ludowego Klubu Sportowego 
Tempo Paniówki. Funkcję wiceprezesa 
powierzono Bogdanowi Karczowi. 
Wyborów nowego zarządu klubu 
dokonano w czwartek (18 czerwca br.), 
w trakcie zebrania sprawozdawczo-
wyborczego. O stanowisko prezesa 
ubiegało się sześciu kandydatów.

    Nowy prezes Tempa z klubem zwią-
zany jest od wielu lat. Przeszedł w nim 
wszystkie szczeble kariery zawodni-
czej - od trampkarza do seniora. W bar-
wach Tempa rozegrał setki meczów 
piłki nożnej.

    - Zamierzamy obniżyć ceny biletów 
na mecze Tempa z 8 do 5 zł. Chcemy 
również pozyskać nowych sponsorów 
klubu, z kilkoma prowadzimy już roz-
mowy. Kolejne wyzwania, to przepro-
wadzenie renowacji naszego obiektu 
oraz utworzenie grup piłkarskich dzieci 
i młodzieży - powiedziała dla „Wieści” 
nowy prezes klubu z Paniówek.

Strażacy zwykle jako pierwsi docierają do ofiar 
pożarów i wypadków - ich odwaga, wiedza me-
dyczna, wyszkolenie i specjalistyczny sprzęt -
bardzo często decydują o ludzkim życiu.

    18 czerwca ponad 40 uczniów klas 
VI i nauczycieli ze Szkoły Podstawo-
wej w Gierałtowicach wzięło udział 
w rajdzie rowerowym, którego 
współorganizatorem było Towa-
rzystwo Abstynentów „Stokrotka” 
z Gierałtowic.

    - Rajd szóstoklasistów stał się już 
tradycją w naszej szkole. W ten sposób 
uczniowie żegnają się ze szkołą - wyja-
śnia Urszula Cieślik, dyrektor ZSP 
w Gierałtowicach.

    W tym roku trasa rajdu prowadziła 
m.in. do Chudowa, gdzie zwiedzano 
„Izbę łod starki”. Znalazł się też czas 
na odpoczynek w ogrodzie przy 

chudowskiej plebani. Dalsza droga 
wiodła do Bekszy - stałej mety rajdów 
rowerowych. Była okazja na spożycie 
posiłku i do rozmowy, m.in. z wójtem 
gminy, Joachimem Bargielem, który 
odwiedził rowerzystów.

    - Rajd był udany - twierdzi prezes 
„Stokrotki” Tadeusz Wojtyszyn, który 
propaguje turystykę rowerową. Warto 
dodać, że okazja do wspólnych 
wycieczek rowerowych będzie rów-
nież w trakcie wakacji, bowiem dwa 
rajdy rowerowe, w lipcu i w sierpniu, 
organizuje GOK w Gierałtowicach.  
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    Perła działa przy parafii Narodzenia 
NMP w Dolinie - dwudziestotysię-
cznym miasteczku koło przedwo-
jennego Stanisławowa, obecnie Iwa-
nofrankowska na Ukrainie. Członko-
wie zespołu to dzieci i młodzież, po-
chodzące z rodzin o korzeniach 
polskich i ukraińskich. - Czują się 
Polakami. Uczą się siedem dni w ty-
godniu - w dni powszednie chodzą do 
szkół ukraińskich a w weekendy do 
polskiej, działającej przy naszym ko-
ściele - podkreśla założyciel i dy-
rektor zespołu, proboszcz parafii z Do-
liny, ks. Krzysztof Panasowiec.

    Perła, pod kierownictwem artysty-
cznym Haliny Regeckiej, wystąpiła 
w Gierałtowicach z programem: „Tak 
kochamy Cię Polsko”. Olbrzymia mu-
zykalność i roztańczenie zespołu, 
sprawiły, że występ wielokrotnie 
nagradzano gorącymi brawami. Okla-
skiwano zarówno pieśni śpiewane 
w języku polskim jak i układy choreo-
graficzne, w których główna rolę 
odgrywały nasze symbole narodowe - 
flaga i godło. Zespół zaprezentował 
też wiązanki pieśni i tańców ukra-
ińskich, taniec klasyczny oraz współ-
czesne układy taneczne. 
    

    Z kolei młodzi Polacy z Ukrainy 
mieli okazję oklaskiwać pieśni i tańce 
z Górnego Śląska wykonane przez 
uczniów z zespołu „Gierałtowianie” 
pod kierownictwem Beaty Stawowy. 
Wiele śląskiego kolorytu wniósł do 
spotkania Bogusław Szyguła - 

Kustosz Izby Tradycji KWK Knurów, 
który wystąpił w mundurze górniczym 
i opowiedział m.in. historię o fladze 
ukraińskiej.

    Wzajemne poznawanie kultur umo-
żliwili - red. Tadeusz Puchałka, który 
zaprosił „Perłę” do Gierałtowic i zor-
ganizował ich pobyt oraz dyrektor ZSP 
w Gierałtowicach, Urszula Cieślik, 
która gościła zespół w swojej szkole. 
Skorzystali na tym uczniowie, za-
równo Ci z Doliny jak i z Gierałtowic. 

    W spotkaniu uczestniczyli również 
zaproszeni goście, reprezentujący 
m.in. Urząd i Radę Gminy, organizacje 
pozarządowe i GOK w Gierałto-
wicach.   

Zespół Gierałtowianie

Zespół Perła Foto: Piotr Rychlewski

Foto: JM

/JM/

   W sobotę 23 maja w gliwickim kinie 
Amok na scenie Bajka odbył się 
koncert charytatywny pod hasłem 
„SOS Etiopii”zorganizowany przez 
Stowarzyszenie muzyczne „Chopin” 
z Sośnicowic we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Muzycznym „Mozart” 
z Gierałtowic, Polsko-Etiopskim Sto-
warzyszeniem „Nadzieja” oraz Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Sztuk Kom-
pletnych.
    Wykonawcami koncertu byli ucznio-
wie i absolwenci Prywatnego Studium 
    

Muzycznego „Gama”, w którym uczy 
się również młodzież z naszej gminy. 
Gościnnie wystąpili tenorzy: Kamil 
Roch Karolczuk, Marcin Grzesiczek, 
pianiści - Michał Głowacki, Tomasz 
Marcol, Barbara Koźluk oraz absol-
wenci Ogólnokształcącej Szkoły Bale-
towej z Bytomia. Gwiazdą wieczoru 
był tenor i aktor Sylwester Targosz - 
Szalonek a koncert poprowadził Kazi-
mierz Mazur - aktor występujący w se-
rialu „Na Wspólnej”. Przygotowanie 
muzyczne koncertu: Mirosława Sander 

i Angelika Mosiężna-Rutkowska.

    Publiczność, która tłumnie przybyła 
na koncert, z wielkim aplauzem przy-
jęła występy artystów. Koncert okazał 
się sukcesem i dzięki hojności 
publiczności uda się ponownie wspo-
móc dzieci etiopskie. Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do udanej akcji cha-
rytatywnej.

    

/Studium muzyczne “GAMA”/

    19 czerwca w sali sesyjnej gierałto-
wickiego magistratu odbyło się wrę-
czenie nagród laureatom dwóch kon-
kursów plastycznych. Pierwszy z nich, 
pt. „Zmieniasz siebie, zmieniasz 
świat” został zorganizowany przez 
gminę Gierałtowice. Organizatorem 
drugiego, pod hasłem: „Bezpieczeń-
stwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy 
wymaga!”, byli: Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, Szef 
Obrony Cywilnej Kraju, we współ-
pracy z Wydziałami Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędów 
Wojewódzkich.
    Nagrody wręczył wicewójt gminy 
Gierałtowice, Janusz Korus. Nagro-
dzonym gratulowali również praco-
wnicy Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego UG Gierałtowice. 

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł + VAT

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

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

Grupa średnia 9-12 lat 
I m. - Wiktoria Lechus
II m. - Jolanta Hajduk
III m. - Mateusz Dębia
Grupa starsza 13-16 lat 
I m. - Agnieszka Rybarczyk
II m. - Natalia Łupikasza
III m. - Magdalena Stawowy

Klasy I-III SP
1. Patryk Nowak, 2. Kaja Osiewalska
3. Karolina Dyka. Wyróżnienie: Kacper 
Jezusek, Zuzanna Henel.
Klasy IV-VI SP
1. Jolanta Hajduk, 2. Natalia Papała,
3. Tomasz Dreja. Wyróżnienie: Dominik 
Adamczyk, Milena Czogalla.
Gimnazjum
1. Adrianna Saporek i Agata Białecka,
2. Angelika Nieradzik, 3. Karolina Słomińska.

Wyróżnienie: Julia Płaszczyk i Katarzyna 
Adamczyk.

Laureaci konkursu: 
„Zmieniasz siebie, zmieniasz świat”

Laureaci konkursu: 
i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!” 

„Bezpieczeństwo 



    W sobotę, 20 czerwca, Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
uroczyście zakończył realizację 
projektu „Integracyjny Rajd Nawi-
gacyjno - Turystyczny - Motospra-
wni poznają okolice”. 

    Trasa rajdu liczyła 22 km i przebiegała 
przez tereny gminy Gierałtowice. Zada-
niem uczestników było jej pokonanie, za-
liczając kolejno wszystkie etapy oraz 
prawidłowo rozwiązując zadania. Był test 
sprawdzający znajomość przepisów ru-
chu drogowego oraz wiedzy ogólnej 
o gminie Gierałtowice.

   Uczestnicy przekonali się, iż rajdowy 
język jest bardzo specyficzny. Dla wię-
kszości niezaznajomionych z tematem 
rajdów samochodowych to „czarna 
magia”. Na szczęście, to wszystko nie 
było tak straszne jak mogłoby się wy-
dawać. Krótki instruktaż przed wyru-
szeniem w trasę rozwiał wszelkie wątpli-
wości i załogi stanęły na starcie.

    W ogólnej punktacji I miejsce zajęła 
załoga w składzie Joanna Smykała i Mał-
gorzata Matuszczyk z Paniówek. II miej-
sce Katarzyna i Daniel Zubek z Gierał-
towic, III Kornelia Buchczyk z Gierałto-
wic i Monika Nitsze z Zabrza.
Uroczyste wręczenie nagród uświetnił 
występ podopiecznych Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną z Knurowa.

Dziękujemy wszystkim za udział i zapra-
szamy za rok.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Małych Grantów Europy 
Centralnej.

/GOK/

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  16. Tęcza Wielowieś

  2. Zryw Radonia

  5. Młodość Rudno

  12. Walka Makoszowy (Zabrze)

  8. Naprzód Żernica

  7. MOSiR Stal Zabrze

  3. Sokół Łany Wielkie

  15. Drama Kamieniec

  3. Zaborze Zabrze

11. Ruch Kozłów

13. Orły Bojszów

14. Społem Zabrze

9. Carbo Gliwice

6. Gwiazda Chudów

1. Gwarek Zabrze 66
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Sezon - 2014/2015
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Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2014/2015

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  10. Tempo Paniówki

  6. Urania Ruda Śląska

  7. Wawel Wirek Ruda Śląska

  2. Wilki Wilcza

  4. Wyzwolenie Chorzów

  14. Buk Rudy Wielkie

  11. TKKF Zuch Orzepowice

  5. Orzeł Mokre (Mikołów)

  13. Czarni Pyskowice

  15. Zamkowiec Toszek

  9. KS 94 Rachowice

  3. LKS 1908 Nędza

  12. MKS Zabrze-Kończyce

16. Sokół Orzesze

1. Energetyk ROW II Rybnik

8. ŁTS Łabędy
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M.     Pkt.     Bramki

Sezon - 2014/2015

IV liga, grupa: śląska II 

Klub

  14. Czarni-Góral Żywiec

  4. Jedność 32 Przyszowice

  7. Iskra Pszczyna

  16. Górnik Pszów

  11. GTS Bojszowy

  12. GKS II Katowice

  10. Krupiński Suszec

  15. Podlesianka Katowice

8. Unia Turza Śląska

9. Unia Racibórz

2. Drzewiarz Jasienica

6. Szczakowianka Jaworzno        

3. Forteca Świerklany

5. Gwarek Ornontowice

13. GKS Radziechowy-Wieprz

1. LKS Bełk 30
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89-16

54-25
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67-51
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33-62

31-63
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    Zawody rozegrano 21 czerwca na sta-
dionie w Przyszowicach. Sukces  zapewni-
ły Jedności: zwycięstwo z Gwiazdą Chu-
dów 4:1 i bezbramkowy remis z Tempem 
Paniówki.
Klasyfikacja końcowa turnieju:

I m. LKS Jedność 32 Przyszowice - 4 pkt. 
II m. LKS Tempo Paniówki - 2 pkt. 
III m. LKS Gwiazda Chudów - 1 pkt.

   Puchar, na ręce kapitana Jedności Piotra 
Szołtyska, wręczył wójt gminy Joachim 
Bargiel. Zdobycia trofeum gratulował rów-
nież przewodniczący RG Józef Buchczyk.

   Miniony sezon ligowy zakończył 
się sukcesem dla piłkarzy Jedności 
Przyszowice - IV miejsce w ligo-
wej stawce, to najlepszy wynik tej 
drużyny w jej trzyletniej karierze 
IV-ligowca. 
O końcowym miejscu zadecydo-
wała skuteczna gra na finiszu roz-
grywek. Na pożegnanie ligowych 
zmagań, podopieczni Bartosza 
Kowola pokonali 4:0 GTS Bojszo-
wy. Bramki strzelili: Hajok, Szaru-
ga, Sosna i ostatnią w sezonie dla 
drużyny z Przyszowic - Piewko. 

/JM/

    8 czerwca na tartanowym boisku ZSP 
w Przyszowicach odbyła się Gminna 
Gimnazjada pod patronatem Wójta 
Gminy w konkurencjach lekkoatlety-
cznych, siłowych i sprawnościowych. 
Rywalizowało w niej ponad 100 uczniów 
ze wszystkich gimnazjów naszej gminy.

    Tytuły najlepszych zawodników wy-
walczyli: Dominka Mandziej i Bar-
tłomiej Legęcki, zdobywając po 6 me-
dali. Obydwoje reprezentowali Gimna-
zjum z Przyszowic. 

   W kilku konkurencjach lekkoatlety-
cznych, głównie sprintach i skokach, 
osiągnięto obiecujące wyniki. Bieg na 
100 m wygrał Przemysław Szpakowski 
z Gierałtowic w czasie:12,58s. W biegu 
dziewcząt na tym dystansie, Ewa Spyra 
z Gierałtowice uzyskała czas: 13,64s. 
Skok w dal wygrali: Martyna Neumann 
z Gierałtowice 4,20 m oraz Marcin Herisz 
z Paniówek 5,12 m. O medale walczono 
również w takich konkurencjach jak prze-
ciąganie liny, „wywijadło” i tor przeszkód. 

   Organizatorami Gimnazjady byli: Urząd 
Gminy Gierałtowice oraz ZSP w Przy-
szowicach.
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   Klub LKS Jedność 32 Przyszowice 
wygrał klasyfikację medalową pomi-
mo dużej konkurencji - w zawodach 
startowało 257 pływaków z 32 klu-
bów. - Jest to wielki sukces drużyny, 
gdyż wynik z poprzednich mistrzostw 
(16 medali!) wydawał się rekordowy. 
A jednak udało się go poprawić w wy-
niku wytężonej pracy - komentuje osią-
gnięcie Alicja Stachura - trenerka 
pływaków Jedności. 

    Pływacy z naszego klubu - Sandra 
Kocur oraz Robert Wyrobek zostali 
uznani za najlepszych zawodników 
mistrzostw w klasyfikacji za dwa star-
ty, Sandra uzyskała 971 punktów 
a Robert 743 punkty wg klasyfikacji 
FINA. Warto wspomnieć, ze drugie 
miejsce zajęła Magdalena Swaczyna 
a Filip Lamla - czwarte. 

    Medale podczas Mistrzostw Śląska 
zdobyli: Sandra Kocur - 2 złota i 2 
srebra, 2 brązy w sztafecie. Robert 
Wyrobek - 4 złota, i 2 złota w szta-

fecie. Magdalena Swaczyna - 1 złoto, 
2 srebra i 2 brązy w sztafecie. Dariusz 
Bartnik - 2 srebra, 1 brąz  i 2 złota 
w sztafecie, Mateusz Hudzikowski - 
2 złota w sztafecie. Filip Lamla - 
2 brązy i 2 złota w sztafecie. Martyna 
Mryka i Kinga Botor - 2 brązy w szta-
fecie.

RADLIN, 28-29 maja br.
Podczas Mistrzostw Śląska 13-latków 
w Radlinie sekcję pływacką reprezen-
tował Bartosz Prokop, który startował 
w trzech konkurencjach: 200, 400 i 800 
m stylem dowolnym. Bartek zdobył 
2 medale: srebrny i brązowy. 

GLIWICE, 30 maja br.
Na Mistrzostwach Śląska w Pływaniu 
11-latków, Jedność zdobyła 4 medale, 
w tym: 1 srebrny i 3 brązowe. Medale 
dla klubu wywalczyli: Jakub Kalkan - 
1 srebro i 2 brązy, Maksymilian Pier-
chała - 1 brąz.

Od lewej: Sandra Kocur, Robert Wyrobek, Magdalena Swaczyna i trener Alicja Stachura.

    Kadet Marcin Trybalski (waga 
średnia) z Gardy Gierałtowice nie ugiął 
się przed aktualnym mistrzem Czech, 
Danielem Mikustakiem z Banika Ka-
rvina i pewnie pokonał go 3-0! Walka 
odbyła się 13 czerwca w ramach MTB 
im. prof. Antoniego Motyczki w Ry-
dułtowach.
    Na tym samym turniej spośród sześ-
ciu reprezentantów Gardy swoje walki 
wygrali: kadet Krzysztof Żeno (48 kg) 
z Oskarem Andrzejczykiem (06 Kleo-
fas) 3-0 i kadet Tomasz Otworowski 
(66kg), który pokonał swojego klu-
bowego kolegę, Bartłomieja Ratalew-
skiego, również 3-0.

    Kadeci Marcin Trybalski 
Otworowski z Gardy Gierałtowice po-
konali kolejnych utytułowanych 
rywali, tym razem na ringu w czeskich 
Kucicach, 14 czerwca, w trakcie Sever-
morawskiej Gali Boksu na wolnym 
powietrzu.
    Otworowski już w I rundzie pokonał 
przez KO, aktualnego wicemistrza 
Czech - Romana Wolaka.
Trybalski również walczył z aktu-
alnym wicemistrzem Czech - Markiem 
Frycem. Pojedynek trwał pełne III run-
dy i zakończył się pewnym zwycię-
stwem reprezentanta Gardy: 3-0. 
Walka ta uznana została za najlepszą na 
Gali. 

i Tomasz 

    20 czerwca w Oławie na Międzyna-
rodowym Kogucim Turnieju Bokser-
skim walczyło sześciu reprezentantów 
Gardy Gierałtowice. Pięciu z nich wy-
grało swoje walki. Krzysztof Żeno 
z Mateuszem Jandułą Gwardia Wro-
cław 2-1. Dawid Nowok z Wojciechem 
Różniatowskim Boks-Team Oława 
3-0. Remigiusz Skoczyński z Kami-
lem Skowrońskim Polonia Świdnica 
2-1.Tomasz Otworowski z Mirosła-
wem Kawą Zandukeli Środa Śląska 2-1 
i Marcin Trybalski z Szymonem Ko-
niecznym Boks-Team Oława 3-0.

    Na uwagę zasługuje fakt, iż swoją 
kolejną walkę wygrał z utytułowanym 
rywalem Marcin Trybalski. Tym ra-
zem Marcin zwyciężył zeszłorocznego 
mistrza Polski Młodzików. 

Trybalski pokonał 
aktualnego mistrza Czech

Pięć zwycięstw w Oławie 

Otworowski i Trybalski 
wygrywają w Czechach!
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    W sobotę (20 czerwca) na 
stadionie w Przyszowicach odbył się 
II Turniej o Puchar Jedności  Przy-
szowice dla piłkarzy z roczników 
2007-2009.  

    Impreza cieszyła się olbrzymim za-
interesowaniem. Uczestniczyło w niej 
13 drużyn. Do Przyszowic przyjechały 
dzieci ze szkółek piłkarskich klubów 
Ekstraklasy - Piasta Gliwice i Górnika 
Zabrze. Nie zabrakło maluchów z Knu-
rowa, Ornontowic, Zabrza, Paniówek 
i Żernicy. Na trybunach zasiadło ponad 
200 kibiców. Byli to głównie rodzice 
małych sportowców. 

    Na boisku rywalizowano w dwóch 
grupach - dzieci z roczników 2009 oraz 
2007 i młodsi. Przede wszystkim liczył 
się udział w Turnieju - z założenia nie 
podano miejsc zajętych przez drużyny, 

nagrodzono natomiast najlepszych pił-
karzy z poszczególnych zespołów, naj-
lepszych bramkarzy i strzelców zawo-
dów. Wszyscy zawodnicy dostali od 
organizatorów pamiątkowe medale, 
a najlepsi statuetki, puchary i nagrody 
rzeczowe. Zawodnikom gratulował 
m.in. prezes Jedności Marian Szoł-
tysek. 
    

    W trakcie imprezy odbyła się  akcja 
charytatywna - zbiórka pieniędzy dla 
cierpiącego na chorobę kości małego 
Jarka, który obserwował zawody na 
wózku. Zebrano ponad 700 zł.

    Głównym organizatorem Turnieju 
była Jedność a wspomogli ją: Firma Al 
Sport, Gmina Gierałtowice, Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
oraz Marek Błaszczyk.


