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Miesięcznik Mieszkańców

    Trasa czwartego etapu wyścigu (238 
km), z Zawiercia do Zabrza, będzie 
wiodła przez Olkusz, Bieruń, Jastrzę-
bie Zdrój, Rybnik, Knurów, Gierałto-
wice i Przyszowice. Meta w Zabrzu 
przy stadionie Górnika, gdzie kolarze 
powinni dojechać ok. godz. 19.05.

  Do Gierałtowic kolarze wjadą od 
strony Bojkowa. Ulicą Korfantego do-
trą do skrzyżowania z ul. Gliwicką, 
przejadą przez centrum Przyszowic, 
skąd pomkną do mety w Zabrzu. 

  W związku z wyścigiem należy liczyć 
się utrudnieniami w ruchu drogowym, 
w godz. 16.00 - 18.00, na trasie przeja-
zdu peletonu. Więcej szczegółów 
w lipcowym wydaniu „Wieści”. 

/JM, źródło: organizatorzy TdP/ 
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  Główne uroczystości odbyły się 
w sobotę, 10 czerwca. Rozpoczęły się 
od chwili zadumy przed gierałtowic-
kim pomnikiem powstańców śląskich, 
gdzie bohaterom hołd oddała delegacja 
samorządowców i strażaków-ochotni-
ków w asyście pocztów sztandarowych 
- gminnego i strażackiego. Kwiaty zło-
żyli wójt Gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice Józef Buchczyk, Alfred 
Kubicki - prezes Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Damian Slany - naczelnik OSP Gie-
rałtowice.              

    W samo południe w kościele Matki 
Boskiej Szkaplerznej odbyła się msza 
święta w intencji gminy i jej mie-
szkańców. Nabożeństwu przewodni-
czył ks. Marek Sówka - proboszcz 
parafii w Gierałtowicach. Koncelebro-
wali: ks. senior Marian Kasperczyk - 
były wieloletni proboszcz gierałtowic-
kiej parafii, ks. Józef Świerczek - pro-
boszcz parafii w Paniówkach i ks. Piotr 
Faliński - kapelan Państwowej i Ocho-
tniczej Straży Pożarnej Diecezji Gli-
wickiej. Ceremonialnej asysty udzie-
liły poczty sztandarowe, zagrała Orkie-
stra OSP Przyszowice.               

.
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    Po mszy świętej zebrani udali się do 
pobliskiej szkoły, gdzie odbyła się jubi-
leuszowa akademia. Honory gospo-
darzy w imieniu samorządu czynili 
wójt Bargiel i przewodniczący Buch-
czyk, a ze strony OSP Gierałtowice 
prezes Kubicki i naczelnik Slany. 
Przybyło wielu gości, m.in. posłowie 
Krystyna Szumilas i Piotr Pyzik, 
radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Krystian Kiełbasa, starosta 
gliwicki Waldemar Dombek, bur-
mistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, 

.

wójt Gminy Ornontowice Kazimierz 
Adamczyk, skarbnik Sośnicowic Le-
szek Pietrasiński, Patrik Kuncar - 
starosta partnerskiego miasta Uherski 
Brod (Czechy). Obecni też byli: 
Andrzej Frejno - prezes Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP RP w Gli-
wicach, Bernard Wilczek - zastępca 
Komendanta Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach, prezes 
Śląskiej Izby Rolniczej Roman Wło-
darz,                

.
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Reprezentanci samorządu i strażaków-ochotników przed pomnikiem powstańców śląskich w Gierałtowicach.

   Rozstrzygnięto plebiscyt Kobieta 
Roku Ziemi Gliwickiej - DIANA 
2017, w którego finale znalazły się 
dwie mieszkanki Gierałtowic.

   „Konkurs z klimatem”, to zarówno 
konkurs jak i plebiscyt zorganizowany 
przez TAURON. Uczestniczy w nim 
także nasza gmina. Głosować można 
do 13 sierpnia. 

   Laureaci wyróżnienia  
„Zasłużony dla Gminy 
Gierałtowice” odebrali na-
grodę 6 czerwca, w trakcie 
uroczystej sesji RG.

   23 czerwca uczniowie naszych placówek 
oświatowych odebrali świadectwa. 
   Gimnazjaliści klas trzecich po raz ostatni z pieczęcią 
szacownych szkół, na których widnieje nazwa miej-
scowości ... Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice. 
Jak odnajdą się w nowej rzeczywistości, w szkołach 
średnich sąsiednich miast? Z pewnością pytanie to 
będzie towarzyszyło im przez wakacje. Od września, 
zapewniamy, będzie już OK!  
  Historia absolwentów naszych szkół wskazuje bowiem 
na to, iż są bardzo dobrze przygotowani do konfrontacji 
ze szkołą średnią. Nie jest wyjątkiem, że później zostają 
studentami renomowanych uczelni. Zdarza się nawet, 
iż o najzdolniejszych uczniów z naszej gminy zabiega 
legendarny Uniwersytet Oksfordzki.         

/JM/
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Druk: CUD-DRUK 
Miesięcznik mieszkańców
ukazuje się od roku 2002

i wprowadzimy system zapisów na 
dogodny dla Państwa dzień i godzinę. 
Zapisu na złożenie wniosku będzie 
można dokonać w siedzibie OPS, 
przy ul. Powstańców Śl. 1 lub tele-
fonicznie pod nr 32 301 15 28 od 
01.07.2017r.            
    Więcej informacji można uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gie-
rałtowicach, przy ul. Powstańców Śl. 
1, pokój nr 3 oraz 8  lub pod numerem 
tel. 32 301-15-28.                 

.

 .

   15 lipca odbędzie się Rodzinny 
Rajd Rowerowy organizowany 
przez GOK w Gierałtowicach.      
Informacje oraz zapisy pod nr. telefonu 
32  301 15 11. Zapraszamy!

.

/OPS/

    Podczas tegorocznych wakacji GOK 
w Gierałtowicach zaprasza na wy-
cieczki do Zamku w Toszku, Klocko-
landu w Krakowie, kina oraz ZOO 
w Opolu. Oferta skierowana jest do 
dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia 
odbywać będą się w świetlicach GOKu 
czynnych od poniedziałku do piątku. 
.

Szczegółowe informacje dotyczące 
wakacyjnych zajęć, warsztatów oraz 
wydarzeń uzyskać można w świetli-
cach. Zapraszamy do polubienia i śle-
dzenia naszej strony na facebooku: 
/www.facebook.com/gok.g iera l towice /

.

   

.

Świetlica Gierałtowice
Czynna 9.00 - 15.00,
ul. Korfantego 7B, tel. 32 301 15 12.

Świetlica Przyszowice
Czynna 9.00 -14.00, ul. Szkolna 4, 
II piętro, tel. 32 726 42 47.

Świetlica Paniówki
Czynna 9.00 - 15.00, 
ul. Zwycięstwa 44, II piętro 
tel. 32 726 42 49.

Świetlica Chudów
Czynna 9.00 - 15.00,
ul. Szkolna 72, budynek przy 
parafii,tel. 604 917 720.

.

.

.
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  Obowiązek zgłoszenia obejmuje 
drzewa, których obwód pnia, mierzony 
na wysokości 5 cm, przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.
.

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 
powinno zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
2. oznaczenie nieruchomości, z której 
drzewo ma być usunięte (nr działki, 
obręb), 
3. rysunek lub mapkę określającą usy-
tuowanie drzewa na nieruchomości.

    W terminie 21 dni od dnia złożenia 
zgłoszenia do wójta, przeprowadzane 
będą oględziny w terenie, z których 
sporządzany będzie protokół. Po doko-
naniu oględzin wójt, w terminie 14 dni 
od dnia oględzin, może, w drodze de-
cyzji administracyjnej, wnieść sprze-
ciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, 
jeżeli w tym terminie wójt nie wniesie 
sprzeciwu.              

   W przypadku, gdy drzewo nie zo-
stanie usunięte przed upływem 6 mie-
sięcy od przeprowadzonych oględzin, 
drzewo może zostać usunięte po doko-
naniu ponownego zgłoszenia.

.
.

  Usuwanie krzewów z ogrodów przy-
domowych/działkowych oraz drzew 
owocowych nie wymaga zgłoszenia. 
Z kolei złomy i wywroty drzew mogą 
być usunięte przez właściwe służby 
(Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, 
o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, infrastru-
ktury kolejowej, itp.) lub po oglę-
dzinach pracownika urzędu, przepro-
wadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. 
    W przypadku, gdy drzewo usuwane 
jest w związku z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, konieczne jest 
uzyskanie zezwolenia na usunięcie 
drzewa na dotychczasowych zasadach. 

  Ponadto przepisy ustawy regulują 
kwestię niewłaściwie prowadzonej 
pielęgnacji koron drzew. Według 
ustawy prace w obrębie korony drzewa 
nie mogą prowadzić do usunięcia 
gałęzi w wymiarze przekraczającym 30 
% korony, która rozwinęła się 
w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba że mają na celu: usunięcie gałęzi 
obumarłych lub nadłamanych, utrzy-
mywanie uformowanego kształtu ko-
rony drzewa, wykonanie specjalisty-
cznego zabiegu w celu przywrócenia 
statyki drzewa.                  .
W przypadkach: usunięcia drzewa lub 
krzewu bez wymaganego zezwolenia; 
usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody 
posiadacza nieruchomości; zniszczenia 
drzewa lub krzewu; uszkodzenia drze-
wa spowodowanego wykonywaniem 
prac w obrębie korony drzewa, usu-
nięcia drzewa pomimo sprzeciwu 
organu, usunięcia drzewa bez doko-
nanego zgłoszenia lub przed upływem 
terminu na złożenie sprzeciwu przez 
organ, wójt wymierza administracyjną 
karę pieniężną.

   Kara jest nakładana na posiadacza 
nieruchomości, albo właściciela urzą-
dzeń, o których mowa w art. 49 § 1 
Kodeksu cywilnego, albo na inny pod-
miot, jeżeli działał bez zgody posia-
dacza nieruchomości.           

  Usunięcie powyżej 30% korony 
będzie podlegało karze za uszkodzenie 
drzewa w wysokości 60% opłaty za 
usunięcie drzewa, a powyżej 50% ko-
rony będzie uznawane jako zniszcze-
nie drzewa, za co kara wyniesie dwu-
krotność opłaty.

.
.

/Ref. Ochrony Środowiska UG/
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   Działania podejmowane przez Gmi-
nną Spółkę Wodno-Melioracyjną Gie-
rałtowice w obliczu skali tego zjawiska 
przypominają syzyfową prace, której 
efekty na dodatek bardzo łatwo zni-
szczyć. Szczególnie, że poza szkodami 
górniczymi poważnym problemem 
są awarie sieci drenarskiej, związane 
przede wszystkim z intensywnym roz-
kwitem budownictwa na terenie 
gminy. 

   Związek pomiędzy rosnącą skalą 
budownictwa a podtopieniami jest 
prosty: podczas prac ziemnych do-
chodzi do naruszenia lub całkowitego  
zniszczenia rurociągów drenarskich, 
co powoduje, że woda nagle traci 
swoją dotychczasową drogę spływu, 
czego efektem są podtopienia.        
Pośrednią przyczyną tego zjawiska jest 
fakt, że urządzenia melioracyjne, 
w tym sieci drenarskie, nie mieszczą 
się w kategorii uzbrojenia terenu i pro-

.

jektanci na etapie planowania inwe-
stycji nie  biorą pod uwagę możliwości 
natrafienia na nie podczas prac. 

    Ponadto w większości przypadków 
(świadomie lub nie) projektanci nie 
kontaktują się z tutejszą spółką wodną, 
co zapewniło by ochronę  sieci drenar-
skiej. Sytuacje pogarsza fakt, że koszty 
usunięcia awarii drenarskich są bardzo 
wysokie, a także technicznie trudne lub 
wręcz niemożliwe.                

    Warto tutaj przypomnieć, że człon-
kowie spółki wodnej zgodnie z jej 
statutem (§13 i §14 Statutu Gminnej 
Spółki Wodno-Melioracyjnej Gierałto-
wice z dnia 08.04.2003r.) zobowiązani 
są do powstrzymywania się od wszel-
kich działań mogących zagrażać urzą-
dzeniom wodnym oraz zobowiązani są 
zawiadamiać spółkę o planowanych 
inwestycjach mogących wpływać na 
gospodarkę wodami. Co więcej zgo-
dnie z obowiązującym prawem ni-
szczenie urządzeń wodnych jest zabro-
nione (Art. 65.1 ustawy Prawo Wodne 
z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi 
zmianami), a ponadto każdy kto wyko-
nuje w pobliżu urządzeń wodnych ro-
boty zagrażające tym urządzeniom to 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 

.
.

wolności lub pozbawienia wolności do 
roku. Natomiast jeśli następstwem tego 
czynu będą znaczne szkody to karę 
zwiększa się do 2 lat ( Art. 190. ww Pra-
wa Wodnego).                

   Dlatego też zwracamy się z apelem 
do mieszkańców naszej gminy, aby 
wszelkie praca budowlane uzga-
dniane były z tutejszą spółką wodną. 
Również w przypadku natrafienia po-
dczas prac ziemnych na rurociągi dre-
narskie (nawet te na pierwszy rzut oka 
niedrożne i nie działające) należy  
zgłosić ten fakt bezpośrednio do spółki 
wodnej lub do biura Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych Czer-
wionka-Leszczyny.         

    Problemu awarii drenarskich nie da 
się całkowicie wyeliminować, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę szkody gór-
nicze, ale uzgadnianie inwestycji bu-
dowlanych ze spółką wodną pozwoli 
na znaczne zmniejszenie skali tego 
zjawiska. A zaoszczędzone w ten spo-
sób pieniądze będzie można przezna-
czyć na inne niezbędne roboty melio-
racyjne, których na terenie naszej gmi-
ny nie brakuje. 

.
.

.
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  Jak przebiega realizacja projektu 
Słoneczna Gmina?
  - Złożyliśmy wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dofinansowanie pro-
jektu ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego - poinformował 
nas Tomasz Gajewski z Urzędu Gminy 
Gierałtowice - wszystkie 83 osoby, 
które zakwalifikowały się do dalszego 
etapu projektu „Słoneczna Gmina” 
podpisały już umowy przedwstępne.

  Jak dowiedzieliśmy się - Urząd Gmi-
ny stara się o uruchomienie  projektu 
„Słoneczna Gmina 2”. Byłby on skie-
rowany do osób, które złożyły ankiety 
w terminie lecz nie zakwalifikowały 
się do udziału w pierwszej jego edycji. 

  Na terenie gminy Gierałtowice, 
głównie wzdłuż całego koryta potoku 
Promna, na jego dopływach oraz przy 
zbiorniku „Bocianie Gniazdo” w Pa-
niówkach, występują duże skupiska 
barszczu Sosnowskiego.          
.

   Bezpośredni kontakt z rośliną powo-
duje zapalenie skóry, powstawanie na 
niej pęcherzy, trudno gojących się ran 
i długo nie zanikających blizn! Oprócz 
poparzeń skórnych, barszcz Sosno-
wskiego może powodować obrażenia 
dróg oddechowych, zapalenie spo-
jówek, wymioty, bóle głowy, nudności.    

Jak się przed nim chronić?     
Przede wszystkim należy unikać 
bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. 
Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, 
należy niezwłocznie i dokładnie ob-
myć skórę wodą z mydłem i unikać 
słońca przez nie mniej niż 48 godzin. 

.

.

 

.

.

.
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Jeśli pojawią się objawy oparzenia, 
należy niezwłocznie udać się do 
lekarza, gdyż rany mogą być głębokie 
i źle się goić.            

    Na zaproszenie Zarządu P.P.H.U. 
KOMART Sp. z o.o. w Knurowie radni 
gminy Gierałtowice gościli w siedzibie 
Zarządu oraz zwiedzili Regionalną 
Instalację Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych przy ul. Szybowej w Knu-
rowie. Jest to instalacja, do której, 
zgodnie z wytycznymi Planu gospo-
darki odpadami dla województwa ślą-
skiego, trafiają wszystkie zmieszane 
odpady komunalne odebrane z terenu 
gminy Gierałtowice.          

    Instalacja została w ostatnim czasie 
znacząco zmodernizowana, w celu po-
prawienia jakości a także ilości surow-
ców wtórnych poddawanych odzy-
skowi, a przede wszystkim by uczynić 
zadość przepisom prawa, w szczegól-
ności rosnącym wymaganym pozio-
mom odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych pochodzących z go-
spodarstw domowych. Modernizacja 
polegała w głównej mierze na zauto-
matyzowaniu linii sortowniczej 

.

poprzez montaż separatorów opty-
cznych i balistycznych oraz dodat-
kowych przenośników.          

    Mechaniczno-biologiczne przetwa-
rzanie odpadów to skomplikowany 
i kosztowny proces, któremu muszą 
być poddane odpady komunalne, 
w celu spełnienia obowiązujących wy-
magań przepisów prawa (ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ustawy o odpadach oraz 
rozporządzeń wykonawczych) i osią-
gnięcia wymaganych standardów, 
a tym samym uniknięcia ponoszenia 
kar związanych z nie dotrzymywa-
niem tych norm.

    Spotkanie było również okazją do 
wymiany cennych doświadczeń z do-
tychczasowego funkcjonowania syste-
mu gospodarki odpadami komunal-
nymi.

.
.

/JM/

Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna
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zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Gliwicach Mariusz Lu-
szawski, komendant Komisariatu 
Policji w Knurowie Janusz Słowiński.  
Nie zabrakło przedstawicieli ducho-
wieństwa z księżmi z okolicznych pa-
rafii, instytucji i firm, organizacji i sto-
warzyszeń, a także radnych, samorzą-
dowców, społeczników i urzędników. 
Akademię prowadził tenor Wojciech 
Miczka.

   Witając zebranych wójt Bargiel przy-
pomniał historię gminy, omówił 
najważniejsze inwestycje, osiągnięcia, 
zdradził plany i zamierzenia. - Jednak 
największym skarbem całej gminy są 
nasi mieszkańcy - zaznaczył wójt, do-
ceniając doświadczenie życiowe, pra-
cę zawodową, zaangażowanie społe-
czne, wiedzę, umiejętności, pasje, ta-
lenty i sukcesy mieszkańców Gminy 
Gierałtowice. Ocenę tę potwierdziły 
liczne gratulacje i opinie ze strony 
gości. Także odznaczenia i wyróżnie-
nia, które tego dnia zostały publicznie 
wręczone najbardziej zasłużonym 
samorządowcom i strażakom.                  
 
    Złota Odznaka Honorowa „Za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego” 
została przyznana wójtowi Bargie-
lowi, „Statuetkę Floriana” przyjął 
wieloletni prezes OSP Gierałtowice 
Alfred Kubicki, Złoty Znak Związku 
„Zasłużony dla Pożarnictwa” otrzymał 
Marian Erfurt, a Złotym Medalem 
„Zasłużony dla Pożarnictwa” została 
uhonorowana Urszula Zając. Sre-
brnymi Medalami „Zasłużony dla Po-
żarnictwa” zostali docenieni Damian 
Slany, Ryszard Ciupka, Łukasz 
Spratek i Paweł Klais. Brązowe 
Medale „Zasłużony dla Pożarnictwa” 
otrzymali Beata Kubicka, Tomasz 
Łasocha, Seweryn Wojtas, Marek 
Jojko i Adrian Macha. Odznaki 
„Strażak Wzorowy” przyjęli: Walde-
mar Tomiczek, Paweł Jarzyna, 
Łukasz Dreja i Wojciech Jałowiecki. 
Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej został doceniony Damian 
Pastor. 

. 

.  

. 

Gromkie brawa zebrały zasłużone 
postaci. Oklaskami nagrodzono też 
druhów gierałtowickiej OSP, której 
ważną społecznie rolę - niezmiennie od 
130 lat - zaprezentowano w krótkim 
filmie.                

   Specjalne listy gratulacyjne wystoso-
wali wojewoda śląski Jarosław Wie-
czorek, marszałek województwa ślą-
skiego Wojciech Saługa, Komendant 
Główny Policji Jarosław Szymczyk. 
Jubileusz nie uszedł uwadze nawet 
przedsiębiorcom z bardzo odległej za-
granicy, dowodem list gratulacyjny od 
dyrekcji firmy Kerui Petroleum Equi-
pment European z Chin.                 

   

     Wieczorem świętowanie przeniosło 
się na pobliski Plac Targowy, gdzie 
mieszkańcy gminy oraz goście z okoli-
cznych miejscowości i miast bawili się 
wspólnie na Koncercie 40-lecia oraz 
Śląskich Godach Gminy Gierałtowice. 
Relacja z tych imprez na str. 6-7.           

.
.

.
.

.

.

Ciąg dalszy ze strony 1.

/bw/
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 Goście nie szczędzili ciepłych słów 
pod adresem całej Gminy Gierałto-
wice, personalnie kierując je w stronę 
władz samorządowych. Krystyna 
Szumilas, była minister edukacji, 
podkreślała umiejętne łączenie tradycji 
z nowoczesnością, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb młodego po-
kolenia. Poseł Piotr Pyzik stawiał 
gminę Gierałtowice za przykład dla 
innych samorządów. Docenił wizjo-
nerstwo energetyczne i szacunek dla 
historii. Radny wojewódzki Krystian 
Kiełbasa zaakcentował zaangażo-
wanie samorządowców w służeniu 
społeczności, natomiast starosta Wal-
demar Dombek i prezes Andrzej 
Frejno zachwycili się dążeniem do 
nowoczesności. Wójt Ornontowic 
Kazimierz Adamczyk podziękował 
za 14 lat wspólnej historii (do 1991 
roku Ornontowice wchodziły w skład 
Gminy Gierałtowice), życząc sukce-
sów w kolejnych dekadach.       .
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   Honory gospodarza uroczystości 
pełnił przewodniczący Rady Gminy 
Gierałtowice Józef Buchczyk i to on 
w towarzystwie wójta Joachima Bar-
giela wręczał nagrodzonym mosiężne 
statuetki - symbol wyróżnienia. Z rąk 
włodarzy gminy odebrali je w kategorii 
indywidualnej: Janina Cicha-Rożek, 
Marek Błaszczyk, Henryk Man-
drysz i Józef Posiłek. 

  Wyróżnienie przyznano także czte-
rem jednostkom organizacyjnym. 
W ich imieniu przyjęli je: Urszula 
Cieślik - dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Gierałtowicach, 
Barbara Kleczka - prezes Koła Go-
spodyń Wiejskich w Przyszowicach, 
Agnieszka Czapelka - prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich w Chudowie 
i Kazimierz Omozik - członek Za-
rządu Ludowego Klubu Sportowego 
Gwiazda Chudów. 

   - Wyróżnienie tra-
ktuję nie jako zwień-
czenie pracy, wręcz 
przeciwnie. Wierzę, że 
jest w nim moc - mówiła 
w trakcie uroczystości Jani-
na Cicha-Rożek, która 
w imieniu laureatów dzię-
kowała Kapitule i Radzie 
za wybór. Z kolei prze-
wodniczący Buchczyk 
życzył laureatom, by 
wyróżnienie było dla 
nich inspiracją i moty-
wacją do pracy.  

   Warto przypomnieć, iż wyróżnienie  
Zasłużony dla Gminy Gierałtowice 
przyznawane jest przez Radę Gminy 
raz na pięć lat, zawsze w roku jubile-
uszu gminy, za wybitne działania pro-

  Marek Błaszczyk od pięciu ka-
dencji jest radnym Rady Gminy Gie-
rałtowice, w której pełnił najważniejsze 
funkcje. W latach 2010-2014 był prze-
wodniczącym Rady Gminy, w latach 
2006-2010 wiceprzewodniczącym.   
Pracę w samorządzie łączy z działal-
nością społeczną i pasją do sportu.
Od wielu lat wspiera liczne organizacje 
działające na terenie gminy, zwłaszcza 
w Przyszowicach, m.in. klub Jedność 
32 Przyszowice i Chór Słowik z Przy-
szowic. Zarówno klub jak i chór, a także 
miejscowa jednostka OSP, nadały mu 
tytuł członka honorowego. Chętnie 
sponsoruje masowe imprezy sportowe 
odbywające się na terenie gminy 
Gierałtowice. 

 .

   Henryk Mandrysz z kulturą naszej 
gminy związany jest od 38 lat - tyle 
bowiem dzierży batutę chóru Słowik 
z Przyszowic i razem z nim populary-
zuje szlachetną sztukę śpiewu chóral-
nego, także poza granicami gminy. 
Dyrygent Mandrysz zdobył ze swoim 
chórem wiele laurów, m.in.: II nagrodę
i Brązowy Kaganek w VI Turnieju  

i Brązowy Kaganek w VI Turnieju 
Chórów o Kaganek Tarnowskich Gór, 
III nagrodę w VII Wieczorze Kolę-
dowym w Tychach a także wyróżnienia 
w eliminacjach wojewódzkich Festi-
walu Polskiej Pieśni Chóralnej. Osią-
gnięcia te i dziesiątki koncertów znako-
micie przysłużyły się promocji zarów-
no muzyki jak i gminy Gierałtowice. 

   Józef Posiłek - Najdłużej urzędujący 
sołtys w naszej gminie. Pracuje w Chu-
dowie. Po raz pierwszy wybrany został 
na to stanowisko 6 grudnia 1990 r. i od 
tej pory, a upływa już 7. kadencja jego 
działalności, wybierany był ponownie. 
- W swojej pracy sołtysa starałem się 
zawsze służyć mieszkańcom - zwierzył 
się „Wieściom” - brałem udział w życiu 
niemal wszystkich organizacji Chu-
dowa, poza ... Kołem Gospodyń - pod-
kreśla żartobliwie. 
Znany jest z pryncypialności swoich 
poglądów, jednak nie obcy jest mu 
kompromis. Lubi śpiewać. Jest człon-
kiem Chóru Bel Canto z Chudowa. 

   Janina Cicha-Rożek jest prezesem 

Koła Związku Górnośląskiego w Gie-

rałtowicach (od 2007 roku) i jego 

współzałożycielką w 1989 r. Współ-

organizuje wielu spotkań i wykładów 

dotyczących historii i tradycji Śląska 

oraz uroczystości patriotycznych. Wraz 

z Kołem ZG niestrudzenie pielęgnuje 

pamięć o bohaterskim proboszczu 

Gierałtowic, ks. Władysławie Robocie, 

o powstaniach śląskich, wydarzeniach 
i miejscach niezwykle istotnych w hi-

storii jej „małej ojczyzny”. Prowa-

dzone przez nią Koło ZG organizuje 

cenione imprezy kulturalne, m.in. 

coroczne Koncerty Muzyki Organowej 

w kościele w Gierałtowicach.  
Janina Cicha-Rożek jest także radną 

obecnej kadencji RG. 

mujące gminę lub mające wpływ na  
podniesienie poziomu życia jej miesz-
kańców w różnych dziedzinach - 
gospodarka, kultura, sport, zdrowie etc. 

Symbol wyróżnienia
Zasłużony dla Gminy 
Gierałtowice.

/Tekst i foto: JM/

    Do udziału w „Konkursie z klima-
tem”, który potrwa do 13 sierpnia br., 
zaprasza TAURON.
Konkurs jest częścią programu infor-
macyjno-edukacyjnego „Oddychaj po-
wietrzem”. Celem projektu jest zwię-
kszenie świadomości na temat wpływu 
zanieczyszczonego powietrza na nasze 
zdrowie oraz dostarczenie gotowych 
rozwiązań, które przyczynią się do 
poprawy jego jakości.

Graj dla siebie i dla gminy
   Indywidualnie można wygrać czujnik 
czadu - są już pierwsze wygrane w na-
szej gminie - natomiast pięć gmin, które 
zbiorą największa ilość głosów otrzy-
ma po cztery oczyszczacze powietrza 
przeznaczone dla przedszkoli. Wartość 
jednego oczyszczacza to ok. 2,5 tys. zł.  
Warto więc grać nie tylko dla siebie ale 
też dla poprawy klimatu i komfortu naj-
młodszych. 

  W konkursie może wziąć udział każdy, 
kto ukończył 18 lat. Wystarczy wejść na 
stronę: www.oddychajpowietrzem.pl/konkurs 

wypełnić formularz i przesłać zgło-
szenie. Pomysł na ograniczenie zanie-
czyszczenia powietrza może być opi-

sany, zobrazowany za pomocą filmiku 
lub zdjęcia. Wybór należy do ucze-
stnika konkursu. Kto ma bogatą wyo-
braźnię i dużo pomysłów, może wysłać 
aż trzynaście swoich pomysłów. Kon-
kurs składa się bowiem z trzynastu 
rund, każda z nich trwa tydzień. Można 
wysłać zgłoszenie w każdej z rund i tym
samym zwiększyć swoją szansę na 
wygranie czujnika czadu. 

    Rywalizacja odbywa się między gmi-
nami z województw: małopolskiego, 
śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Zgodę na udział w plebiscycie wyraziło 
ponad 260 gmin. Zachęcamy do głoso-
wania na gminę  Gierałtowice!

/-/, źródło TAURON

Laureaci wyróżnienia w towarzystwie włodarzy gminy



WIEŚCI - czerwiec 2017 7

   W pierwszy dzień święta (10 czer-
wca, w sobotę) odbył się Koncert 
40-lecia. A w nim występ gwiazdy 
tego dnia - rockowej grupy RED 
LIPS. Dużej dawki dobrego rocka 
dostarczył również koncert grupy 
MjusiQ, która przypomniała znane 
standardy tego gatunku.
  Publiczność gorąco oklaskiwała 
także najmłodszych artystów - na 
scenie wystąpił bowiem Teatr Dzie-
cięcy Kalejdoskop prowadzony 
przez Ewę Woźniak. W jego pro-
gramie znalazły się skecze, mono-
logi i nawiązująca do jubileuszu pio-
senka „Naszo gmina”, w wykonaniu 
sympatycznych  ARABELEK. 
    W godzinach wieczornych rozpo-
częła się wesoła zabawa pod czer-
wcowym niebem. Poprowadził ją 
DJ Andrew Martinez. 
Należy dodać, iż konferansjerem za-
równo pierwszego jak i drugiego 
dnia święta był Piotr Rychlewski - 
dyrektor GOK w Gierałtowicach.
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  Drugiego dnia (w niedzielę) jubi-
leusz świętowano w ramach Ślą-
skich Godów - dorocznej imprezy 
organizowanej zawsze w czerwcu 
w Gierałtowicach. Zgodnie z wielo-
letnią tradycją Godów, pierwsze na 
scenie pojawiły się nasze chóry, 
przypominając, w sposób nierzadko 
chwytający za serce, wiele pieśni 
śpiewanych na Śląsku od pokoleń... 
- „Kochany Śląsk”, „Po lekuśku”, 
„Wierna piosneczko Śląska”, to 
tylko niektóre z nich, w ujmującym 
wykonaniu naszych chórzystów. 
   W ramach Śląskich Godów odbył 
się także finał coraz bardziej popu-
larnego Konkursu Piosenki KLANG 
(piszemy o nim na stronie obok) oraz 
pokaz sekcji tanecznej GOK - Mała 
OMEGA i Duża OMEGA. Gwiazdą 
tego dnia był Karpowicz Family. Na 
jego koncert do Gierałtowic przyje-
chali fani z wielu, często odległych 
miejscowości i miast, nawet z Łodzi.   
Jako ostatni na scenie pojawił się 
zespół Time, który poprowadził we-
sołą zabawę biesiadną..... 
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   Warto było przyjść, posłuchać i po-
patrzeć jak znakomicie radzą sobie na 
scenie uzdolnione wokalnie dzieci 
i młodzież. Kto nie był, niech żałuje, 
poziom artystyczny wykonawców był 
bowiem bardzo wysoki, co dobitnie 
podkreśliła Mirosława Sander - prze-
wodnicząca jury V Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej KLANG. 

   Ilu wykonawców, tyle interesu-
jących osobowości. Wśród nich znala-
zły się jednak prawdziwe perełki. Bez 
wątpienia należała do nich 11-letnia 
Karina Skwarczyńska z Porąbki koło 
Bielska-Białej, zwyciężczyni kon-
kursu w kategorii szkół podstawo-
wych. Jej interpretacji pieśni „Ukradła 
cyganka kurę” (słowa Agnieszka Osie-
cka, muzyka Jerzy Satanowski) nie 
powstydziłyby się dorosłe gwiazdy, 
a być może i sama Ewa Demarczyk... 

   Miejsce drugie w tej kategorii, 
utworem „Drzwi do kariery”, wyśpie-
wała znakomita Julia Sokół z Knu-
rowa. Również i ona popisała się świe-
tną interpretacją popularnego utworu. 
Miejsce trzecie przyznano sympa-
tycznej knurowiance Julii Pietreczek 
za wykonanie „W mojej Ojczyźnie”, 
natomiast czwarte, rodzynkowi w gro-
nie finalistek, Jakubowi Nasiadkowi, 
także z Knurowa, który zaśpiewał 
„Małego rycerza”.  

    W gronie gimnazjalistów faworyt-
kami do zdobycia pierwszego miejsca 
były Barbara Benson z Paniówek i Ju-
styna Szulim z Knurowa - obie utalen-
towane i obyte już ze sceną. Jury miało 
trudny orzech do zgryzienia, jednak 
wyżej oceniło występ Barbary Ben-
son, przyznając jej pierwsze miejsce 
za wykonanie piosenki „Radość 
najpiękniejszych lat”. Miejsce drugie, 
piosenką „Ech mała”, wyśpiewała 
Justyna Szulim. Trzecie przyznano 

Amelii Stańczyk z Knurowa („Wiem, 
że jesteś”) a czwarte Ewie Gdowskiej, 
również z Knurowa za wykonanie 
znanego hitu „Boskie Buenos”.  

     Zwycięzcy oraz pozostali finaliści 
odebrali dyplomy i nagrody ufundo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach - organizatora 
KLANGU. Wręczyli je wraz z gratu-
lacjami jurorzy konkursu: Mirosława 
Sander prezes stowarzyszeń muzy-

cznych Chopin i Mozart, Angelika 
Mosiężna-Rutkowska wiceprezes 
stowarzyszenia Mozart oraz wójt gmi-
ny Gierałtowice Joachim Bargiel. 
Laureatom gratulował także dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Piotr 
Rychlewski, który udzielał się także 
w konkursie jako konferansjer. 

Barbara Benson z Paniówek 
I miejsce w kat. Gimnazjów

Karina Skwarczyńska z Porąbki 
I miejsce w kat. SP

Justyna Szulim z Knurowa
II miejsce w kat. gimnazjów

Julia Sokół z Knurowa
II miejsce w kat. SP

/Tekst i foto: JM/

    Wernisaż prac uczestników war-
sztatów artystyczny i komiksowych 
otwarto 20 czerwca, w siedzibie GOK 
w Gierałtowicach. Było to zarazem 
podsumowanie bardzo kreatywnego 
sezonu. Prowadzące warsztaty, Ma-
rzena Rakoniewska i Magdalena Plot-
tnik dziękowały uczestnikom za 
wspólnie spędzony rok i zapraszały na 
kolejne zajęcia już we wrześniu. 

   Muzycy zakończyli kolejny sezon 
zajęć 22 czerwca. Spotkanie z tej 
okazji również odbyło się w siedzibie 
GOK. Podopieczni instruktorki gry na 
keyboardzie Marceliny Połap wyko-
nali popisowe utwory. Na zakończenie 
zostali nagrodzeni brawami, dyplo-

mami i upominkami. Informujemy 
wszystkich zainteresowanych, iż ko-
lejny sezon warsztatów artystycznych 

i zajęć muzycznych rozpocznie się we 
wrześniu. Szczegóły w GOK w Gierał-
towicach. /Źródło i foto: M M-B/
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    Trwające od października zajęcia 
prowadzone przez instruktorkę GOK 
Marzenę Rakoniewską, zaowocowały 
przepięknymi dziełami sztuki sakral-
nej. Na deskach przedstawione zostały: 
Chrystus Pantokrator, Święta Rodzina, 
Michał Archanioł, Matka Boska 
Współczująca, Trójca Święta. 

    Autorki podkreślały, iż wspólne 
spotkania, przy tworzeniu pracy pełnej 
symboliki sprzyjały wyciszeniu i oder-
waniu od codzienności. Ksiądz probo-
szcz zaznaczył jak ważną rolę w dzi-

siejszych czasach pełni możliwość 
kontemplacji oblicza świętych w tra-
kcie modlitwy.

    Spotkanie w miłej atmosferze dało 
okazję do zaplanowania kolejnej edy-
cji warsztatów. Każdy, kto jest zainte-

resowany tematem, nie brakuje mu 
zapału i cierpliwości może już w kolej-
nym powakacyjnym sezonie rozpo-
cząć pracę nad własną ikoną.

Finał warsztatów pisania ikon 

  Plebiscyt od 12 lat organizują 
„Nowiny Gliwickie” i Forum Kobiet 
Ziemi Gliwickiej. Gala, w trakcie 
której ogłoszono wyniki i podsumo-
wano tegoroczną edycję, odbyła się 
23 czerwca w gliwickiej Willi Caro. 
Wśród gości znaleźli się -  posłanka 
Krystyna Szumilas, przedstawiciele 
samorządów lokalnych: Ewa Jur-
czyga -wicestarosta powiatu, Joachim 
Bargiel - wójt gminy Gierałtowice 
i Marcin Stronczek - burmistrz Sośni-
cowic. Gratulacje z Brukseli za po-
mocą urządzenia audiowizualnego 
przesłała europosłanka Jadwiga 
Wiśniewska.   

    Prowadząca galę Joanna Nawratil-
Ludwiczak, prezeska spółki „Nowiny 
Gliwickie”, przypomniała, iż do tej 
pory o tytuł Diany ubiegało się około 
700 wspaniałych kobiet z Gliwic i po-
wiatu gliwickiego. W poprzednich 
edycjach tytułem uhonorowane zostały 
m.in.: lekarki, przedsiębiorczynie, 
profesorki, artystki i wolontariuszki. 

    Wybór Diany jest wieloetapowy. 
W tym roku czytelnicy „Nowin” oraz 
instytucje i organizacje pozarządowe 
zgłosili do plebiscytu 30 kobiet. 
Spośród nich Kapituła plebiscytu, zło-
żona z organizatorów, wybrała fina-
łową dziesiątkę, a dalszy bieg wyboru 
powierzyła internautom i czytelnikom, 
ci głosując wybrali pięcioosobowy, 
ścisły finał. Ostatni etap to ponownie  
     

decyzja Kapituły, która z finałowej 
piątki wybiera Kobietę Roku Ziemi 
Gliwickiej - DIANĘ. W tej edycji tytuł 
ten przyznano Teresie Szymońskiej 
z Sośniowic, m.in. za - niestrudzoną 
pasję w kultywowaniu śląskiej tradycji 
i gwary, jako ważnych elementów 
tożsamości lokalnej oraz stworzenie 
i prowadzenie sośnicowickiej Naszej 
Izby Tradycji. Nagrodą dla Diany jest 
wyjazd do Brukseli, który ufundowała 
europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

  Tytułem WICEDIANY 2017 uhono-
rowano Beatę Stawowy z Gierałtowic. 
- Kapituła doceniła jej wieloletnie 
zaangażowanie w krzewienie ruchu 

muzycznego, a w szczególności prowa-
dzenie znanego gierałtowickiego 
chóru Skowronek, pasję społeczni-
kowską oraz rozwijanie edukacji muzy-
cznej wśród wielu pokoleń - poinfor-
mowali organizatorzy plebiscytu. 
W nagrodę otrzymała naszyjnik z perłą 
(symbolem Diany), który wręczyła jej 
Danuta Kondraciuk, wiceprezes sto-
warzyszenia Forum Kobiet Ziemi 
Gliwickiej.  

  - Jestem wzruszona i zaskoczona 
wyborem - powiedziała nam Beata 
Stawowy - jednocześnie jest mi 
niezwykle miło, że moja praca została 
zauważona i doceniona. Serdecznie 
dziękuję wszystkim osobom, które  

oddały na mnie swój głos - dodała. 
Beata Stawowy jest osobą powsze-
chnie znaną w naszej gminie. Od wielu 
lat dyryguje chórem Skowronek z Gie-
rałtowic, a od kilku również chórem 
Cecylia z Paniówek. Jest nauczycielką 
muzyki, współpracuje z domami kul-
tury. Należy do osób mających szczę-
ście i sposobność by łączyć pracę ze 
swoją wielką pasją. 

  Druga z mieszkanek 
naszej gminy, Micha-
lina Labusek, dostała 
się do ścisłego finału 
tegorocznej edycji 
plebiscytu. Mieszka 
w Gierałtowicach. 
Z zawodu jest policjantką. Pracuje 
w Gliwicach. Jako jedyna policjantka 
z tego miasta została laureatką kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”. 

    Warto dodać, iż do szeregu nagród, 
wręczonych przez Joannę Nawratil-
Ludwiczak, Małgorzatę Lichecką - 
red. naczelną „Nowin Gliwickich”, 
Annę Karwot - prezes Forum Kobiet 
Ziemi Gliwickiej oraz Danutę Kondra-
ciuk - wiceprezes tego stowarzyszenia, 
gmina Gierałtowice dołożyła upo-
minki - albumy i płyty. Kolejnym 
akcentem związanym z gminą był 
program artystyczny (popularne arie 
operetkowe), w którym wystąpili nasi 
mieszkańcy - pianista Tomasz Marcol 
i tenor Kamil Karolczuk wraz z sopra-
nistką, Joanną Wojtaszewską.    

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł brutto

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

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 798 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

/Tekst i foto: JM/

/Tekst i foto: MM-B/

Michalina Labusek
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  Szlachectwo zobowiązuje... Chór 
Mieszany „Słowik” za swoistą powin-
ność uczynił dbałość o dziedzictwo 
zapoczątkowane przez założycieli ze-
społu w 1912 roku. Misję tę wypełnia 
niestrudzenie i gorliwie, zapisując 
kolejne piękne karty historii śpiewaczej 
Przyszowic, Śląska i Polski. Uroczy-
stość, która odbyła się w sobotę, 3 czer-
wca, jest doskonałym tego potwier-
dzeniem. Tego dnia „Słowik” wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury zapro-
sił mieszkańców i gości na wspólne 
przeżywanie 50. rocznicy poświęcenia 
sztandaru.               

  Sztandarem, ufundowanym przez 
śpiewaków, chór mógł się cieszyć już 
kilka lat po rozpoczęciu działalności. 
Reprezentacyjny symbol towarzyszył 
zespołowi podczas uroczystości z jego 
udziałem. W czasie II wojny światowej 
chórzyści z narażeniem życia ukrywali 
cenną chorągiew. Dzisiaj znajduje się 
ona w Muzeum Górnośląskim, stano-
wiąc dowód zarówno wielkiej odwagi 
śpiewaków, jak i świadectwo niezwy-
kłej historii chóru. W 1967 roku po-
wstała wierna kopia zabytkowego 
sztandaru. Pół wieku temu nowy szta-
ndar został poświęcony i właśnie do 
tego znaczącego wydarzenia nawią-
zywała przyszowicka uroczystość 
w pierwszą sobotę czerwca.          

  Uczestnicy jubileuszu zebrali się 
przed przyszowickim pałacem, skąd 
przemaszerowali do Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego. Kolumnie przewodził 
poczet sztandarowy „Słowika”, towa-
rzyszyły mu poczty chórów „Sko-
wronek” z Gierałtowic i „Cecylia” z Pa-
niówek, gminy Gierałtowice, straży 
pożarnej, górników i szkoły w Przy-
szowicach. Grała Orkiestra Dęta OSP 
Przyszowice pod dyrekcją Mirosława 
Hajduka. Nie zabrakło delegacji za-
przyjaźnionych chórów, organizacji 
i stowarzyszeń, a także wielu samorzą-

 .
.

.
.

dowców, rodzin, znajomych i przyja-
ciół śpiewaków.            

   Akademię, stanowiącą oficjalną część 
uroczystości, prowadził chórzysta Szy-
mon Musioł. Symbolicznym wprowa-
dzeniem w patriotyczny nastrój oka-
zały się ciekawe prelekcje na temat 
historii i znaczenia sztandarów, wygło-
szone przez Łukasza Cempurę oraz - 
w odniesieniu do sztandaru „Słowika - 
Justynę Karwat. Bogate dzieje chóru 
„Słowik”, a także wartości pielęgno-
wane przez przyszowicki zespół przy-
wołała prezes Irena Cziumplik. Wzru-
szenie wywołało ślubowanie złożone 
na sztandar - tej części ceremonii prze-
wodniczył Ryszard Buczek z Zarządu 
Głównego Śląskiego Związku Chórów 
i Orkiestr.  
    Podniosły nastrój podtrzymał piękny 
śpiew „Słowika” pod dyrekcją Hen-
ryka Mandrysza oraz patriotyczne 
i żołnierskie pieśni grane przez orkie-
strę (i chętnie nucone przez publi-                          

.
.

czność). Zasłużony dyrygent, bez 
którego chórzyści nie potrafią sobie 
wyobrazić swojego zespołu, był adre-
satem wielu bardzo ciepłych słów. I od-
biorcą okazałego bukietu kwiatów har-
monizującego z wiązanką gratulacji 
i życzeń...                       

    Gratulacje, słowa podziwu, szacunku 
i życzenia spływały też w stronę Chóru-
Jubilata (105 lat istnienia w tym roku!). 
Wójt Gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel podziękował chórzystom 

.
.

„Słowika” za dobro, którym obdarzają 
słuchaczy, pięknie je wyśpiewując. 
Życzył, by chór pod swoim sztandarem 
gromadził jak najliczniejszą publi-
czność, kontynuując zbożne dzieło po-
przedników przez kolejne dekady. 
Opinię tę podzielał również obecny 
przewodniczący Rady Gminy Gierałto-
wice Józef Buchczyk, panie radne 
Janina Cicha-Rożek i Maria Mąka 
oraz dyrektor GOK w Gierałtowicach 
Piotr Rychlewski. Święto chóru nie 
umknęło uwadze władz powiatowych. 
W imieniu starosty gliwickiego list gra-
tulacyjny odczytała skarbnik Powiatu 
Gliwickiego Maria Owczarzak 
Siejko.              

   Nikt z obecnych nie opuścił sali z pu-
stymi rękoma. Dzięki samorządowi 
gminnemu Gminny Ośrodek Kultury 
wydał okolicznościowy folder. Publi-
kację tym bardziej cenną, że zawie-
rającą refleksje dotyczące sztandaru 
autorstwa Waleriana Pyki, naocznego 
świadka poświęcenia w 1967 roku.
Uroczystość to kolejna odsłona dzie-
dzictwa „Słowika”. Chór zadbał, by 
każdy z uczestników święta mógł za-
znaczyć swoją obecność, zachęcając do 
wpisania się do księgi pamiątkowej. 
Kto to uczynił, bez wątpienia znalazł 
się na kartach historii...               

.
.

.

/bw/

    Grupa 50 osób zwiedzała Kraków 
wraz z przewodniczką, która już w au-
tokarze dzieliła się swoją wiedzą na 
temat kultury żydowskiej. Spacer na 
Kazimierz rozpoczął się pod Wawe-
lem, idąc wzdłuż Wisły uczestnicy 
dotarli do Kościoła na Skałce, nastę-
pnie do Kościoła św. Katarzyny. Prze-
chodząc przez znamienne skrzyżo-
wanie ulic Bożego Ciała i Beera Mei-
selsa turyści znaleźli się na Placu Wol-
nica. Mijając Synagogę Jakuba, doszli 
do Synagogi Starej, gdzie obecnie znaj-
duje się wystawa - „Dzieje i kultura 
Żydów krakowskich”. Tam zwiedza-

jący mieli okazję obejrzeć najcen-
niejsze judaiki, poznać rytuał modli-
tewny, święta doroczne i rodzinne. 
Opuszczając Kazimierz grupa udała się 
na Rynek Starego Miasta. Tam każdy 
dowolnie spędził czas.

  Zwiedzanie Krakowa przy tak pię-
knej pogodzie, w nietuzinkowy sposób 
pozostawiło w uczestnikach dobre 
wspomnienia.

instruktorka GOK. Kolejne warsztaty 
już po wakacjach, wszystkich zain-
teresowanych prosimy o śledzenie na-
szej strony internetowej: www.gok. 
gieraltowice.pl oraz profilu Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gierałto-
wicach  na portalu Facebook.

/MM-B//MM-B/
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    W rozwiązywaniu matematycznych 
oczywistości, ukrytych w zadaniach 
konkursowych, uczestniczyło w tym 
roku dziewięcioro gimnazjalistów - 

 

   Najlepszymi z grona równych okazali 
się 

 
To oni 

Łucja Kosztowny, Marcin Matera 
i Piotr Marcol z Gimnazjum nr 1 
w Gierałtowicach, Laura Szumny, 
Natalia Krawiec i Marta Lauterbach 
z Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach 
oraz Magdalena Waluga, Maciej 
Krawczyński i Wiktor Furs z Gim-
nazjum nr 2 w Paniówkach.

Marcin Matera (Gierałtowice) 
i Maciej Krawczyński (Paniówki).

zdobyli ex aequo najwyższy 

wynik, a tym samym tytuł Mistrza 
Logicznego Myślenia. - W konkursie 
nie było przegranych. Słowa uznania 
należą się wszystkim uczestnikom, po-
nieważ zaprezentowany przez uczniów 
poziom wiedzy był wysoki i wyrównany 
- podkreślili Iwona Długaj-Skrzydeł 
i Marek Mnich - organizatorzy kon-
kursu. Należy dodać, że w gronie nau-
czycieli, którzy przygotowywali 
uczniów do konkursu znalazły się 
także: Gabriela Buchczyk oraz Maria 
Mąka.   

   Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my oraz podziękowania wręczone 
przez wójta gminy Gierałtowice, Joa-

chima Bargiela oraz dyrektorkę ZSP 
w Paniówkach, Małgorzatę Wiśniew-
ską. Fundatorem nagród w postaci 
książek i bonów upominkowych był 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach.  

  Warto wspomnieć, iż spotkanie znako-
mitych matematyków i ich szacownych 
nauczycieli uświetniła prelekcja ucznia 
drugiej klasy gimnazjum w Paniów-
kach, Jakuba Hahna, na temat „Geo-
metrii fraktalnej, czyli modelowania 
obiektów i zjawisk występujących 
w przyrodzie”.      

  Organizatorem V Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego „Wesołego 
Alleluja” była Szkoła Podstawowa 
w Woli Zgłobieńskiej (województwo 
podkarpackie). Udział wzięli przedsta-
wiciele ośmiu państw, między innymi 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Kanady 
I USA. Jurorzy nie mogli narzekać na 
brak zajęcia - pod ich ocenę trafiło aż 
2759 kartek. Ich twórcami byli 
uczniowie szkół podstawowych, dzieci 
uczęszczające do przedszkoli oraz pod-
opieczni placówek kulturalnych i opie-
kuńczych. 

  - Przy wyborze prac komisja brała pod 
uwagę zgodność z tematem oraz orygi-
nalność jego interpretacji, przekaz war-
tości religijnych i rodzinnych, walory 
artystyczne, a także samodzielność wy-
konania - mówi Beata Kulasa, pod 
której okiem Jakub przygotował się do 
konkursu.               
   Jury doceniło wkład pracy i orygi-
nalność dzieła trzecioklasisty. Uczeń 
znalazł się wśród nagrodzonych. O skali 
sukcesu świadczy nie tylko duża, świa-
towa, konkurencja, ale też grono hono-
rowych patronów imprezy, wśród 
których byli Marszałek Województwa 
Podkarpackiego i Podkarpacki Kurator 
Oświaty.               

.

.

    Świetlica Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gierałtowicach najwyra-
źniej cieszy się przychylnością 
św. Agaty, patronki artystów i sztuki, 
co rusz bowiem jej podopieczni ucze-
stniczą w konkursach plastycznych 
i ... dostają nagrody!

  A l i c j a  
P i e t r a s z e k  
z klasy 2b jest 
kolejną, nagro-
dzoną podopie-
czną tej świe-
tlicy. Tym razem 
jest to wyróż-
n ien ie ,  k tó re  
dziewczynka otrzymała 13 czerwca 
w I Ogólnopolskim Konkursie Plasty-
cznym pt. „Portret Mamy i Taty”. 
Konkurs zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa nr 26 im. Armii Łódź w Łodzi. 

    - Komisja konkursowa przy ocenie 
prac brała pod uwagę zgodność z te-
matem, pomysłowość oraz orygi-
nalność - poinformowała nas Elżbieta 
Widuch - nauczycielka świetlicy ZSP 
w Gierałtowicach.

/JM//JM/

    Cudowna kraina ortografii zamieniła 
się dla uczestników dyktanda ze szkół 
podstawowych i gimnazjów gminy 
Gierałtowice w nierealny świat bajek 
i opowieści z niezliczoną ilością magi-
cznych istot jak: tyci, tyciusieńki kra-
snoludek z jego chabrowo-hortensjową 
kołderką, żubrzątko, czy żółte kur-
czątko a nawet niby-potulny smok 
i huncwot rozbójnik. 
Wszyscy, choć pokojowo nastawieni 
i zżyci ze sobą w bajkowej rzeczy-
wistości, zdali się czyhać na ucze-

stników zmagających się z wyjątko-
wym nagromadzeniem trudności 
ortograficznych tekstu.             
   
  Mimo iż nie raz dowcipna treść 
wywołała uśmiech na twarzach 
piszących (nie było wśród nich beksa-
lali straszącej w dyktandzie), potra-
ktowali swoje zadanie bardzo powa-
żnie popełniając tylko nieliczne 
błędy. Ortograficzne potwory pokonała 

.
.
.

szóstka zwycięzców - I miejsce: Agata 
Szuścik z Przyszowic(SP) i Marcin 
Matera z Gierałtowic (G); II miejsce: 
Jakub Kostrzak z Gierałtowic (SP) 
i Oliwia Udała z Paniówek (G) oraz 
III miejsce: Weronika Szejnoga 
z Paniówek (SP) i Tomasz Bylica 
z Przyszowic (G).                .

/Opr. JM, źródło: ZSP w Paniówkach/

/Foto: ZSP w Paniówkach/

/Foto: ZSP w Paniówkach/

/bw/
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O konkursie tym pisaliśmy w poprze-
dnim numerze, publikując także zdję-
cia. Niestety w przypadku makiet ko-
ścioła w Gierałtowicach i pałacu w Przy-
szowicach zamienione zostały nazwiska 
autorów, za co serdecznie przepraszamy 
i wyjaśniamy, iż autorem makiety giera-
łtowickiego kościoła jest Szymon 
Promny a pałacu Natalia Szombara.

/Basia Pytlarska/
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Historie sprzed lat ...

   Spokojne Paniówki dostają się do 
prasy w roku 1932 za sprawą mor-
derstwa w agencji pocztowej. Listo-
nosz zastrzelił swojego przełożonego. 
Wydarzenie niecodzienne, bowiem 
pracownicy poczty są funkcjonariu-
szami zaufania publicznego. Trzeba 
było mieć nieposzlakowaną opinię aby 
zdobyć taką posadę. Listonosz odpo-
wiadał nie tylko za pieniądze i listy 
roznoszone po ludziach, ale również 
miał wolny wstęp do domów.        

   Każdy w Paniówkach lubił listo-
nosza Józefa Janusa, syna maszynisty 
sąsiednich Paniów. Józef był zawsze 
mile widziany przez mieszkańców 
Paniówek, a zwłaszcza przez gospo-
dynie. Przynosił gazety, emerytury 
i renty oraz służył dobrą radą, a po-
nadto był młody i przystojny. Nikt nie 
przypuszczał, że pewnego dnia stanie 
się on bohaterem wielkiej sensacji. 
Ludzie nie mogli uwierzyć, że to on 
zabił swojego przełożonego z miej-
scowej poczty - Alojzego Szołtyska.   
    

.
.

.
.

    W toku śledztwa wyszło na jaw, że 
naczelnik agencji pocztowej od pe-
wnego czasu miał podejrzenia wobec 
swojego podwładnego odnośnie nad-
użyć pieniężnych związanych z do-
starczaniem emerytur i rent. Trzydzie-

.

stojednoletni listonosz skarżył się zaś 
na szefa, że jest bardzo surowy i kry-
tyczny wobec niego. Obaj panowie nie 
przepadali za sobą. W każdym razie 
nie było to związane z polityką, bo 
obaj pocztowcy byli propolscy. Ina-
czej nie pracowaliby w państwowym 
urzędzie, a propolskie poglądy w Pa-
niówkach były tradycją - w Plebi-
scycie (w 1921 roku) 567 miesz-
kańców głosowało za Polską a 48 za 
Niemcami.             

    Pewnego dnia listonosz nie pojawił 
się w pracy. Alojzy Szołtysek powia-
domił listonosza, że jeśli na drugi 
dzień nie stawi się do pracy, to zwolni 
go dyscyplinarnie. Dlatego więc nastę-
pnego dnia o 7 rano listonosz przycho-
dzi na pocztę i czeka na przełożonego. 
Gdy ten się pojawił, dochodzi do gwał-
townego sporu między nimi. Zde-
sperowany listonosz sięgnął po broń 
i dwoma strzałami zastrzelił swojego 
przełożonego, a później siebie. Na 
miejsce tragedii dotarli niemal natych-

.
.

miast naczelnik gminy Tomasz Pyka, 
jego syn Bernard Pyka oraz Paweł 
Mazurek, gdyż pomieszczenie Urzędu 
Gminy oddzielał od agencji pocztowej 
jedynie korytarz. Wszelka pomoc oka-
zała się jednak zbędna.               

   Była to szeroko komentowana tra-
gedia, która wstrząsnęła całą okolicą. 
Tragicznie zmarły Alojzy Szołtysek 
był kawalerem. Mieszkał w sąsiednim 
budynku u brata Adama. W chwili 
śmierci miał 27 lat. Jego funkcję objął 
następnie Paweł Mazurek, działacz 
społeczny.               

   Mieszkańcy Paniówek długo nie 
mogli zapomnieć wydarzeń, które od-
były się na poczcie. Mimo upływu 
85 lat istnieje nadal budynek starej 
poczty oraz żyją świadkowie tej 
strasznej tragedii i potomkowie ro-
dziny zastrzelonego Alojzego Szoł-
tyska.

.
.

.
.

Alojzy Szołtysek
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Zygmunt Strzoda

    Etiopia kojarzona jest w Polsce 
przede wszystkim z klęskami głodu, 
jakie co pewien czas nawiedzają ten 
skądinąd piękny kraj. W rzeczywi-
stości, pomimo widocznej biedy i tru-
dnych warunków życia, to również 
kraj ludzi uśmiechniętych, życzliwych 
i chcących polepszyć swój los.      

  - W gminie Gierałtowice, kwestie za-
pewnienia bezpieczeństwa przez straż 
pożarną są czymś oczywistym. Pod tym 
względem Etiopia to przysłowiowy 
„inny świat”. Jeżeli wyobrazimy sobie 
ponad półmilionowe miasto jakim jest 
Bahyr Dar w którym straż pożarna 
liczy łącznie 9 (dziewięciu!) Straża-
ków, dysponujących jednym samocho-
dem ratowniczo-gaśniczym, wyposa-
żonym jedynie w podstawowy sprzęt, 
to zauważymy problem z jakim tamtejsi 
strażacy muszą się zmierzyć podkreśla 
Witold Nocoń - Poza większymi mia-
stami z kolei straży pożarnej po prostu 
nie ma. Na domiar złego, osoby przyj-
mowane do pracy w straży pożarnej 
nie przechodzą żadnego szkolenia - 
dodaje  - Praca z etiopskimi kolegami 

.
.

była dla mnie świetną okazją do po-
znania innej kultury, klimatu oraz 
wymiany doświadczeń. Było to rów-
nież niezapomniane doświadczenie, 
dzięki któremu człowiek bardziej doce-
nia to, co na co dzień uważamy ze 
oczywiste - powiedział nam druh 
Nocoń.  W ramach projektu PCPM do 
Afryki regularnie wyjeżdżają polscy 

strażacy by przekazać swoim kolegom 
po fachu jak najwięcej umiejętności 
z zakresu zwalczania pożarów, rato-
wnictwa wysokościowego czy też 
pierwszej pomocy medycznej. Do mi-
sji tej wybierani są strażacy dyspo-
nujący olbrzymią wiedzą, doświad-
czeniem i umiejętnościami.                             .  

   27 maja wyruszył  tran-
sport 2000 gołębi do Gubina przy 
granicy niemieckiej. Nazajutrz w Gu-
binie otwarto klatki z gołębiami i te 
niezwykłe ptaki ruszyły w drogę 
powrotną na Śląsk, m.in. i do Przy-
szowic. W linii prostej to około 340 
kilometrów. - Dystans ten, w zależności 
od pogody, gołębie pokonują w czasie 
3-4 godzin - poinformował nas Marian 
Wiechoczek - prezes Sekcji Przy-
szowice Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych.

z Przyszowic

     - Gubin - Przyszowice, to już piąty 
lot w tym sezonie. Czeka nas jeszcze 
dziewięć - mówi prezes Wiechoczek - 
najdalszy będzie z niemieckiego 
Sulingen - 760 km - przy średnich 
warunkach pogodowych gołębie 
pokonają dystans w około 8 do 10 godz. 
Wszystkie loty odbywają się w ramach 
Generalnych Mistrzostw Polski Gołębi 
Pocztowych. 

/Źródło - Witold Nocoń/

/Tekst i foto; JM///Źródło - Inf. Powiatu Gliwickiego/

   Kierownik Biura Powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR) w Pyskowicach 
Andrzej Frejno informuje, że od 29 
czerwca trwa nabór wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji w gospodarstwach rolnych” 
finansowanego z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.             

  Pomoc, w formie dofinansowania po-
niesionych kosztów kwalifikowanych 
(standardowo 50 %, a w przypadku 
młodych rolników lub gdy wniosek 
o wsparcie składa wspólnie kilku rol-
ników - 60 %), można otrzymać na 

.

inwestycje związane z rozwojem: pro-
dukcji prosiąt (maksymalna wysokość 
pomocy 900 tys. zł); rozwojem pro-
dukcji mleka krowiego (maks. wys. 
500 tys. zł); rozwojem produkcji bydła 
mięsnego (maks. wys. 500 tys. zł.). 
    Więcej informacji można uzyskać 
na stronie internetowej www.arimr.gov.pl 
lub w Biurze Powiatowym ARiMR 
w Pyskowicach, tel. (32) 302 20 31.
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    Okolicznościowe życzenia na ręce 
prezesa Jedności, Pawła Szołtyska, 
składali m.in.: włodarze gminy Gierał-
towice - wójt Joachim Bargiel i prze-
wodniczący RG Józef Buchczyk, 
a także delegacja Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej z wiceprezesem Jarosła-
wem Brysiem i przewodniczącym Ko-
misji Odznaczeń, Władysławem Dro-
żdżalem. Podokręg Zabrze ŚlZPN re-
prezentował wiceprezes Jatta Herber. 

  Prezes Bryś odznaczył dwunastu 
działaczy i piłkarzy przyszowickiego 
klubu brązowymi, srebrnymi i złotymi 
honorowymi odznakami ŚlZPN. 

Brązowe odznaki otrzymali: Adam  
Długaj, Rafał Hajok, Mateusz La-
busek, Jakub Musioł, Piotr Szoł-
tysek, Dariusz Widera i Grzegorz 
Widuch. Srebrne: Krystian Sosna 
i Paweł Szołtysek. Złote: Marian 

Szołtysek, Marek Błaszczyk i Ernest 
Niestrój. 

   Z okazji jubileuszu odbył się festyn  
przy remizie OSP i na obiektach spor-
towych klubu, a także jubileuszowy 
Turniej skata. Natomiast o godz. 18.00 

mecz ligowy Jedności 32 Przyszowice 
z Przyszłością Ciochowice, zakoń-
czony zwycięstwem jubilatów 4:3. 
Bramki dla Jedności w tym spotkaniu 
zdobyli: Maciej Kiełtyka - 3 i Rafał 
Hajok -1. 

    27 maja na boisku LKS 35 Gierałtowice 
rozegrano Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożar-
nych z naszej gminy. Rywalizowało w nich 
6 drużyn, w tym jedna w kategorii CTIF 
młodzieży.

    W programie zawodów znalazły się 
m.in.: bieg sztafetowy na 400 m 
z przeszkodami, sztafeta pożarnicza 
7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia 
bojowe. Sędzią głównym wszystkich 

konkurencji był mł. kpt. jakub zych 
z psp w gliwicach.

     po rozegraniu wszystkich konku-
rencji i podliczeniu zdobytych pun-
któw, z pierwszego miejsca w klasy-
fikacji końcowej cieszyli się strażacy 
ochotnicy z chudowa (133,5 pkt.). 
miejsce drugie zajęła osp gierał-towice 
(142,5 pkt.), trzecie osp przy-szowice 
(145,3 pkt.) a czwarte osp paniówki 
(162,3 pkt.)

     Piękna impreza zorganizowana 
w szczytnym celu przez Grupę MULTI-
PLAY, Gminę Gierałtowice i LKS 35 
Gierałtowice dostarczyła uczestnikom 
i kibicom (głównie rodzicom młodych 
piłkarzy) wielu niezapomnianych wra-
żeń. Zdobyte gole i brawurowe akcje 
nagradzano oklaskami oraz gromkimi 
okrzykami. W spontanicznym wyra-
żaniu radości brylowały bodaj kibicu-
jące mamy - bardzo dumne ze sporto-
wych wyczynów swoich pociech. 
Pochwał i głośnych uwag nie szczędzili 
zawodnikom trenerzy. Nic więc dzi-
wnego, że w tak świetnej atmosferze 
piłkarze dwoili się i troili, by strzelać 
cenne gole. 

    Zapału do gry nie ostudziły nawet 
burze z piorunami, które w niedzielę 
dwukrotnie przerywały turniej. Przed 
nawałnicami chroniono się w hali przy 
boisku a po ich ustaniu wychodzono na 
murawę, by wznowić grę. Wbrew po-
godzie turniej udało się dokończyć, 

Foto: Tomasz Skrzypczyk
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Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice I 

Klub

  14. Tempo Paniówki

  4. Grunwald Ruda Śląska

  10. Sparta Katowice

  5. Urania Ruda Śląska

  7. Wawel Wirek (Ruda Śląska)

  16. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 

  12. Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śl.)

  6. LKS Łąka (k. Pszczyny)

  1. LKS Goczałkowice Zdrój

  15. GTS Bojszowy

  8. Podlesianka Katowice

  2. Unia Kosztowy (Mysłowice)

  11. Piast Bieruń Nowy

  13. ZET Tychy

9. AKS Mikołów

3. Pogoń Imielin

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

75

63

60

58

52

50

49

48

45

39

38

30

28

22

16

16

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  8. KS 94 Rachowice

  7. Przyszłość Ciochowice

  13. Buk Rudy Wielkie

  5. Naprzód Rydułtowy

  2. Jedność 32 Przyszowice

  16. Młodość Rudno 

  3. Drama Zbrosławice 

  11. ŁTS Łabędy Gliwice

  9. Zameczek Czernica

  4. LKS 1908 Nędza

  15. Sokół Łany Wielkie

  6. Unia Książenice

  14. Czarni Pyskowice

  10. ROW II Rybnik 

1. Dąb Gaszowice

12. Rymer Rybnik

30

30

30

30

30

30

30

30

39

30

30

39

30

30

30

30

69

66

54

53

51

46

46

42

41

39

38

37

33

30

27

6 Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  6. Naprzód Żernica

  1. Zaborze Zabrze

  2. Tęcza Wielowieś

  8. Carbo Gliwice

  7. MOSiR Stal Zabrze

  13. Amator Rudziniec

  10. Zamkowiec Toszek

  12. Olimpia Pławniowice

  9. Zryw Radonia

  4. Gwiazda Chudów

  16. Gwarek II Ornontowice

  3. Gwarek Zabrze

  14. Piast Pawłów (Zabrze)

  15. Drama Kamieniec

5. Ruch Kozłów

11. Społem Zabrze

64

63

61

52

52

43

42

41

37

37

34

33

32

31

29

18

Klasa A, grupa: Zabrze 

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

    17 czerwca w na boisku Gwiazdy 
w Chudowie odbył się Dziecięcy Tur-
niej Piłkarski im. Henryka Bałuszyń-
skiego z udziałem czterech drużyn 
z naszej gminy. Grano systemem - 
każdy z każdym. A oto końcowa klasy-
fikacja turnieju:

1.Jedność 32 Przyszowice - 7 pkt.,
2. Przyjaciele Gwiazdy Chudów - 6 pkt. 
3. APN Paniówki - 4 pkt., 4.Gwiazda Chudów - 1pkt.  

    Turniej odbył się w ramach Pikniku 
Rodzinnego, którego organizatorami 
byli LKS Gwiazda Chudów i Szkoła 
Podstawowa w Chudowie. 

  Sekcja skata sportowego LKS Jedność 
32 Przyszowice uczciła 85-lecie klubu 
zorganizowaniem turnieju, który roze-
grano 27 maja w Przyszowicach.

    Zwycięzcą został Grzegorz Kolonko 
z MDK Bolko Łaziska Górne. Miejsce 
2. zajął Edward Nowak (Jedność Przy-
szowice), 3. Dariusz Mehlich (Jed-
ność), 4. Ryszard Piszczelok, 5. Witold 
Kukuła (Łabędy), 6. Stefan Wro-
blowski (Jedność), 7. Roman Michalski 
(Łabędy), 8. Paweł Skucznik (Ruda 
Śląska).

     Pierwsza ósemka turnieju otrzymała 
nagrody pieniężne a zawodnicy z po-
dium dodatkowo puchary. Nagrody 
wręczyli Tadeusz Żogała i Janusz Pap-
kala z kierownictwa sekcji skata Je-
dności Przyszowice.

Od lewej: Remigiusz Skoczyński, trener Adam Spiecha, Tomek Otworowski i Mateusz Wuzik



    Z olbrzymią przyjemnością można 
było śledzić nie tylko zmagania 140 
sportowców na przyszkolnym tartanie 
w Przyszowicach ale i wspaniałą cere-
monię otwarcia GIMNAZJADY.     
Piękna scenografia nawiązująca do 
antycznych igrzysk olimpijskich, 
prelekcja przybliżająca historię olim-
piad, układy taneczne, popisy akroba-
tyczne i moment zapalenia znicza za-
chwyciły chyba wszystkich widzów. 
Tak uroczystego otwarcia imprezy 
sportowej nie oglądaliśmy w gminie od 
dawna. A wszystko to za sprawą pro-
jektu przygotowanego przez uczniów 
kl. II b miejscowego gimnazjum i ich 
nauczycieli, pt.: Expungo, supero, 
lucror - czy wartości związane ze 
starożytnymi igrzyskami sportowymi są 
ponad czasowe?

    Szybciej, dalej, więcej razy - rywa-
lizacja na boisku rozbudziła wspaniałe 
emocje. Zawodnicy kładli na szalę 
zwycięstwa sportową ambicję i upór, 
część z nich walczyła do ostatnich sił. 
Wszyscy mogli liczyć na gorący do-
ping swoich kolegów, koleżanek, nau-
czycieli i dyrektorów. Stawką były 
bowiem nie tylko medale indywidualne 

.

ale i cenne punkty dla szkół. Najwięcej 
(750) zdobyli ich gimnazjaliści z Gie-
rałtowic, dzięki temu szkoła została 
drużynowym mistrzem GIMNA-
ZJADY. Miejsce drugie w tej klasy-
fikacji przypadło gospodarzom - 
Gimnazjum z Przyszowic (650 pkt.), 
trzecie zajęli goście z Uherskyego Bro-
du (395 pkt.), czwarte było Gimnazjum 
z Paniówek (375 pkt.).  

    Wybrano również najlepszych zawo-
dników. Zostali nimi: Elwira Zawada 
z Gimnazjum w Przyszowicach i On-
dřej Buráň ze szkoły w Uherskym 
Brodzie. Otrzymali oni puchary i dy-
plomy. Puchar otrzymało także Gim-
nazjum w Gierałtowicach za zwy-
cięstwo w klasyfikacji generalnej. 
Najlepszym zawodnikom w poszcze-
gólnych konkurencjach indywidu-
alnych i zespołowych wręczono me-
dale i dyplomy. Sukcesów gratulowali 
im m.in. włodarze gminy Gierałtowice 
- wójt Joachim Bargiel i przewodni-
czący RG Józef Buchczyk oraz sta-
rosta Uherskyego Brodu Patrik 
Kuncar.

    Zawody zorganizowali wspólnymi 
siłami: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przyszowicach i Gmina Gierałto-
wice. Podkreślić należ olbrzymie zaan-
gażowanie nauczycieli wychowania 
fizycznego z naszych szkół, którzy nie 
tylko przygotowywali uczniów do 
startu ale i przez kilka godzin w upal-
nym słońcu sędziowali zawody i po-
magali w ich organizacji. Szczególne 
uznanie należy się nauczycielce ZSP 
w Przyszowicach, Katarzynie Szolc, 
pomysłodawczyni organizowania 
Gimnazjady i spiritus movens każdej 
jej edycji. 

/Tekst i foto: JM/


