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Nabożeństwo dożynkowe w kościele pw. św. Urbana w Paniówkach odprawił metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc. 
Koncelebrowali je m.in. proboszczowie ze wszystkich parafii naszej gminy.

Oficjalne otwarcie święta po-
przedził przemarsz przez wieś 
barwnego korowodu dożynko-

wego. Szli w nim reprezentanci gmin 
powiatu gliwickiego, również naszej 
gminy. Na czele Orkiestra Dęta OSP 
Przyszowice, przygrywając wesoło do 
marszu. Za orkiestrą podążały poczty 
sztandarowe. Gospodynie i gospo-
darze z kilkunastu sołectw powiatu 
nieśli okazałe korony dożynkowe, 
uplecione ze zbóż, ozdobione kwia-
tami, owocami... W bryczkach jechali 
starostowie dożynek, włodarze powia-
tu i naszej gminy oraz zaproszeni go-
ście - m.in. posłowie i senatorowie RP. 

    Mocny związek rolniczego święta 
z tradycją podkreślały śląskie stroje 
ludowe, prezentowane w korowodzie 
przez młodzież, gospodynie i gospo-

darzy. Natomiast współczesny chara-
kter wsi doskonale obrazowała parada 
nowoczesnych maszyn rolniczych 
używanych w naszej gminie. 
    Warto wspomnieć, iż cała trasa prze-
marszu (ulica Zwycięstwa), a także 

Park Joanny, gdzie odbyły się oficjalne 
uroczystości, były pomysłowo udeko-
rowane. To zasługa mieszkańców, 
którzy w odświętne przystrojenie 
swojej miejscowości włożyli dużo 
serca i pracy, sprawiając, że Paniówki  

godnie 
XIX Dożynek Powiatu Gliwickiego 
i Gminy Gierałtowice.

wypadły w roli gospodarza 

   Inauguracyjną sesję zgromadzenia 
metropolii (29 sierpnia br. - w history-
cznej sali Sejmu Śląskiego) otworzył 
i prowadził wójt gminy Gierałtowice, 
Joachim Bargiel. 
  Głosowanie w czasie obrad nie 
doprowadziło do wyboru przewodni-
czącego zgromadzenia, wójt Bargiel 
zarządził wówczas dwutygodniową 

przerwę. Okazało się to bardzo skute-
cznym posunięciem, gdyż podczas 
następnych obrad, wznowionych 
12 września, przewodniczącego zgro-
madzenia metropolii (w głosowaniu 
tajnym) wybrano już bez problemu 
i niemal jednogłośnie - 39 głosów za, 
dwa głosy wstrzymujące się. Został 
nim prezydent Katowic Marcin 
Krupa. Wcześniej z kandydowania na 
to stanowisko wycofał się prezydent 
Tychów Andrzej Dziuba.

   Podobna sytuacja miała miejsce 
w trakcie wyboru prezesa zarządu. Po 
wycofaniu się Marka Kopla - byłego

prezydenta Chorzowa, jedynym kan-
dydatem na to stanowisko został Kazi-
mierz Karolczak - wicemarszałek 
województwa śląskiego. Również 
i Karolczak w głosowaniu tajnym 

uzyskał poparcie zdecydowanej wię-
kszości, otrzymując mandat do kiero-
wania metropolią.

Pierwszym obradom, do czasu wyboru przewo-
dniczącego zgromadzenia, przewodził Joachim 
Bargiel - wójt gminy Gierałtowice. 

/JM/
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foto: Jerzy Miszczyk
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  W trosce o szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo mieszkańców gminy Gierał-
towice, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gierałtowicach, we współpracy 
z Komisariatem Policji w Knurowie, 
zaprasza na spotkanie edukacyjno - 
informacyjne, skierowane do osób 
w wieku 50+. Odbędzie się ono 
28 września o godz. 15.00 w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałto-
wicach, przy ul. Ks. Roboty 48.

   

   Celem spotkania jest podniesienie 
świadomości dotyczącej bezpieczeń-
stwa oraz przybliżenie podstawowych 
zasad unikania zagrożeń. Uczestnicy 
dowiedzą się jak chronić swój majątek 
przed złodziejami i oszustami działa-
jącymi m.in. metodami: „na wnuczka”, 

„na policjanta” czy na „urzędnika”.

    Szczegółowe informacje na temat 
spotkania dostępne są na stronie inter-
netowej: www.gieraltowice.naszops.pl 
oraz u pracownika socjalnego OPS, 
Aliny Taraj, pod numerem tel. 32 301 
15 28, od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach: 7.00-13.00. 

Zapraszamy!

/Źródło: OPS, opr. JM/

/Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. JM/

Porządek obrad obejmował m.in. 
rozpatrzenie uchwał w sprawie zmian 
nazw trzech ulic w naszej gminie. 
Jak już informowaliśmy, Instytut Pa-
mięci Narodowej wskazał ulice, 
których nazwy powinny zostać zmie-
nione - Wieczorka i Fornalskiej 
w Przyszowicach oraz 27 Stycznia 
w Paniówkach. W opinii Instytutu, na-
zwy te upamiętniają osoby i wydarze-
nia symbolizujące komunizm. 
  Organem uprawnionym do nada-
wania nazw ulicom jest Rada Gminy 
i to na niej spoczął obowiązek doko-
nania zmian. Obliguje ją do tego tzw. 
„Ustawa dekomunizacyjna”, przyjętą 
przez Sejm RP 1 kwietnia 2016 r. 
Zmianom niechętni są jednak mie-
szkańcy i Rada Sołecka, wskazując 
m.in. na konieczność wymiany wielu 
dokumentów - informował na sesji 
Andrzej Gawlik - sołtys Przyszowic. 
    W związku z tą sytuacją Rada Gminy 
Gierałtowice przyjęła kompromisowe 
rozwiązanie, tak by wilk był syty i owca 
cała. Ulica Wieczorka w Przyszo-
wicach dalej będzie ulicą Wieczorka, 
jednak jej nowym patronem został 
wybitny, przedwojenny bokser z Ry-
bnika, Józef Wieczorek - dwukrotny 
wicemistrz Polski w tej dyscyplinie. 
Natomiast ulicy 27 Stycznia w Paniów-
kach patronował będzie obchodzony 
w tym dniu Światowy Dzień Holo-
kaustu.
Uchwałę w sprawie nazwy ulicy Wie-
czorka Rada podjęła większością gło-
sów, w sprawie ul. 27 Stycznia - jedno-
głośnie. Natomiast uchwałę w sprawie 

zmiany nazwy ulicy Fornalskiej 
w Przyszowicach wycofano z porządku 
obrad. 

Poza uchwałami w sprawie nazw ulic, 
Rada rozpatrzyła i podjęła jeszcze 
dziesięć kolejnych. Dwie z nich doty-
czyły korekt w budżecie i wieloletniej 
prognozie finansowej gminy. Zmiany 
wprowadzono również w kilku innych 
uchwałach podjętych w latach poprze-
dnich, m.in. w sprawie zasad udzielania 
dla osób fizycznych dotacji celowej 
z budżetu gminy Gierałtowice na 
dofinansowanie inwestycji służących 
ochronie powietrza. Szczegóły doty-
czące nowego brzmienia tej uchwały 
dostępne są na stronie interenetowej: 
www.gieraltowice.pl w zakładce - Rada 
Gminy - uchwały.  
   W kolejnej Rada wyraziła zgodę na 
udzielenie przez gminę Gierałtowice 
pomocy finansowej dla województwa 
śląskiego - chodzi o pokrycie 50 % ko-
sztów planowanego w tym roku udro-
żnienia i zabezpieczenia koryta potoku 
Chudowskiego w Przyszowicach. 
Suma przeznaczona na ten cel nie może 
jednak przekroczyć 35 tys. zł brutto. 
Stosowna uchwała umożliwi także 
zawarcie porozumienia z Gliwicami, 
w sprawie prowadzenia przez to miasto 
doradztwa metodycznego dla nauczy-
cieli zatrudnionych w gminnych szko-
łach i przedszkolach. Gmina Gierałto-
wice będzie finansowała to zadanie 
w formie dotacji celowej.

W okresie międzysesyjnym pracowały 
komisje stałe Rady Gminy. Sprawo-
zdania z ich działalności złożyli na 
forum Rady przewodniczący poszcze-
gólnych komisji.
   Głównym tematem posiedzenia Ko-
misji Górnictwa (6 lipca), kierowanej 
przez radnego Artura Tomiczka, było 

opiniowanie dodatku nr 27 do planu 
ruchu kopalni Sośnica na okres od 
1.05.2015 r. do 31.12.2018 r. - Komisja 
wydała w sprawie dodatku opinię nega-
tywną - informował radny Tomiczek.
Z kolei radna Grażyna Malec poinfor-
mowała, iż kierowana przez nią Ko-
misja Kultury, Oświaty i Zdrowia, 
analizowała arkusze organizacyjne 
szkół na lata 2017-2020 w kontekście 
reformy oświaty. Komisja uznała za 
zasadne, by sporządzić symulację za-
trudnienia nauczycieli na najbliższe 
3 lata, w związku ze zmniejszeniem się 
liczby uczniów, spowodowanym wy-
gaszaniem gimnazjów.
Komisje: Budżetu i Planowania, a także 
Samorządu, Przestrzegania Prawa 
i Utrzymania Porządku oraz Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Zagospoda-
rowania Przestrzennego zajmowały się 
m.in. opiniowaniem projektów uchwał 
Rady Gminy.

Sołtys Przyszowic, Andrzej Gawlik, 
przypomniał, iż w ostatnim czasie na 
drodze wojewódzkiej nr 921 w Przy-
szowicach miały miejsce już dwa 
wypadki śmiertelne. Prosił o inter-
wencję w Zarządzie Dróg Wojewódz-
kich w sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa na tej drodze, m.in. poprzez 
zamontowanie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulicy Gierałtowickiej 
z Powstańców Śląskich.
   Temat złego stanu dróg, tym razem 
powiatowych - przebiegających przez 
teren naszej gminy, poruszył na sesji 
przewodniczący RG Józef Buchczyk. 
W tej sprawie zwrócił się do wójta 
gminy o interwencję u starosty powiatu 
gliwickiego. Prosił również o infor-
macje dotyczące kryteriów dyspono-
wania środkami na naprawę i moderni-
zację dróg powiatowych.

12 września w Szczecinie zmarł 
Rudolf Rożek - wybitny polski orga-
nista. Pochodził z naszej gminy.

   Urodził się 14 stycznia 1932 roku 
w Przyszowicach. Jeszcze przed II woj-
ną światową przeprowadził się z rodzi-
cami do Gierałtowic, gdzie w 1946 r. 
ukończył szkołę podstawową. 
 

   Edukację muzyczną pobierał w Lice-
um Muzycznym w Katowicach,  
później w Wyższej Szkole Muzycznej 
w Poznaniu. W historii polskiej muzyki 
organowej zapisał się rozpoczynając 
swoim koncertem I Festiwal Muzyki 
Organowej w Kamieniu Pomorskim
- w roku 1965. Zaliczany był do krajo-
wej czołówki organistów. Poza Polską 
zagrał ponad 40 koncertów. Najczęściej 
występował w Danii, Szwecji i Niem-
czech.

/JM, źródło: B. Zaremba/
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22 października o godz. 17.00, w ko-
ściele parafialnym w Gierałtowicach, 
odbędzie się Jesienny Festiwal Pieśni 
Religijnej. Wystąpią chóry okręgu 
gliwicko-zabrskiego.
Publiczność będzie miała m.in. okazję 
wysłuchać Mszy Hoppego w wyko-
naniu znakomitych chórów: Katedry 
św. Piotra i Pawła w Gliwicach i Lau-
damus Miriam z kościoła św. Bartło-
mieja w Gliwicach. 

15 października o godz. 17.00, w ko-
ściele parafialnym w Gierałtowicach, 
odbędzie się jubileuszowy - XV Kon-
cert Muzyki Organowej.

5 października Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach organizuje 
„Warsztaty kulinarne dla dzieci”. 
Szczegóły i zapisy w GOK, pod 
numerem tel. 32 30 11 511. 

15 października Autobus Teatralny 
GOK zabierze chętnych do Teatru 
Rozrywki w Chorzowie na spektakl 
„Pozytywni” - w gwiazdorskiej obsa-
dzie! Wystąpią: Magdalena Boczar-
ska/Grażyna Wolszczak, Olga 
Bołądź, Janusz Chabior, Łukasz 
S i m l a t .   
Początek o go-
dzinie 16.00. 
Koszt wyjazdu: 
100 zł od osoby. 
Z a p e w n i a m y  
przejazd z tere-
n u  g m i n y  
Gierałtowice! 
Zapisy w GOK, 
pod numerem 
tel.: 32 30 11 
511.

.
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   - Wprowadzenie reformy oświatowej 
nie spowodowało zwolnień nauczycieli 
ani zmniejszenia wymiaru ich etatów. 
W nowym roku szkolnym pracę konty-
nuują wszyscy dotychczas zatrudnieni 
nauczyciele. Zatrudniliśmy także czte-
rech nowych oraz pięciu na zastępstwa 
- mówił wójt Joachim Bargiel w Przy-
szowicach, w trakcie gminnej inaugu-
racji roku szkolnego 2017-2018. 
Podkreślił również, iż 90 procent zatru-
dnionych nauczycieli ma możliwość 
pracować ponad wymiar jednego etatu.

  Uroczysta inauguracja odbyła się 
4 września w Przyszowicach i została 
zorganizowane przez miejscowy Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny. W spotka-
niu pod hasłem „Znowu razem w tej 
podróży” uczestniczyła znaczna część 
przyszowickiej społeczności szkolnej, 
z gronem pedagogicznym i dyrektorem 
zespołu Aleksandrem Jendryczką. 
Na honorowych miejscach zasiadły 
dyrektorki pozostałych szkół naszej 
gminy - Urszula Cieślik (ZSP Gierał-
towice), Małgorzata Wiśniewska 
(ZSP Paniówki) i Stefania Michalska 
(SP Chudów) oraz przedstawiciele 
organu prowadzącego szkoły, czyli 
gminy Gierałtowice, którą, poza wój-
tem Bargielem, reprezentowali 
również: przewodniczący RG Józef 

Buchczyk oraz kierowniczka Referatu 
Oświaty, Barbara Mansfeld. Obecni 
byli radni gminy, w gronie których co 
czwarta osoba jest lub była nauczy-
cielem. 
Program uroczystości wypełniły 

krótkie wystąpienia włodarzy gminy 
i dyrektora ZSP w Przyszowicach. Były 
również akcenty patriotyczne oraz arty-
styczne. W przedstawieniu pt. „Znowu 
razem w tej podróży”, przygotowanym 
przez polonistkę Anetę Marek, zapre-

zentowali się gimnazjaliści miejscowej 
szkoły oraz czwartoklasista. Aktorzy 
zebrali zasłużone brawa, akademię za-
kończono, a uczniowie i ich nauczy-
ciele rozpoczęli kolejną, wspólną po-
dróż edukacyjną.  

tnych dzieci w wieku 2,5-6 lat - poin-
formował nas Referat Oświaty i Zdro-
wia UG Gierałtowice. W szkołach 
podstawowych naukę pobiera 1044 
uczniów, natomiast w gimnazjach - 
232.

   Z budżetu gminy wydano ponad 
126 tys. zł na wakacyjne remonty 
szkół i przedszkoli. Zakupiono rów-
nież sprzęt i pomoce dydaktyczne za 
ponad 220 tys. zł. Dzięki temu każda 
ze szkół zyskała nową pracownię 
komputerową. Dodatkowo ZSP w Pa-
niówkach wzbogacił się o nową 
„Zieloną pracownię”, na którą pozy-
skano 24 tys. zł dofinansowania 
z WFOŚiGW, wkład własny wyniósł 
6 tys. zł. 

- Gmina Gierałtowice wyda w tym 
roku szkolnym ponad 20,3 miliona 
zł na bieżące funkcjonowanie szkół 
i przedszkoli. To najwyższa pozycja 
w budżecie - poinformował nas skar-
bnik gminy Michał Kafanke.  

   Warto zauważyć, iż placówki oświa-
towe są największym pracodawcą na 
terenie gminy Gierałtowice. W czte-
rech sołectwach zatrudniają w sumie 
około 200 nauczycieli oraz ok. 100 
pracowników technicznych i admini-
stracji. 
    Od września do naszych placówek 
uczęszcza w sumie 1863 uczniów 
i przedszkolaków. Z tej liczby 587 
dzieci chodzi do gminnych przed-
szkoli (o 21 więcej niż w roku ubie-
głym). - Wychowaniem przedszkol- 
nym objęto w tym roku 100% chę- /Źródło: Ref. Oświaty i Zdrowia UG/

  Grupa G8, w skład której wchodzą 
włodarze ośmiu gmin powiatu gliwic-
kiego oraz starosta, tym razem odbyła 
swoje cykliczne spotkanie w wyjątko-

wym miejscu - na stadionie Górnika 
Zabrze. W spotkaniu wzięli także 
udział prezydenci Katowic, Zabrza 
i Gliwic. Gminę Gierałtowice reprezen-

/JM/

Foto: J. Miszczyk

W trakcie uroczystości wójt Joachim Bargiel wręczył akty powierzenia stanowisk dyrektorskich Stefanii Michalskiej (SP w Chu-
dowie) i Urszuli Cieślik (ZSP w Gierałtowicach). Dyrektorkom gratulował również przewodniczący RG Józef Buchczyk.

Foto: Romana Gozdek

tował wójt Joachim Bargiel.      
Omawiano m.in. sprawy związane 
z funkcjonowaniem górnośląsko-
zagłębiowskiej metropolii. Kolejny 
temat dotyczył Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019.
   Warto wspomnieć, iż inicjatorem 
spotkania G8 na stadionie Górnika 
Zabrze był Marcin Brosz - trener 
piłkarzy tego klubu, a także radny 
powiatowy oraz mieszkaniec naszych 
Paniówek. 

.

/Źródło: Serwis Inf. Powiatu/

Tegoroczne uroczystości inaugurujące rok szkolny 2017/2018 odbyły się w gościnnych murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach
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Pod tym intrygującym hasłem 
20 października o godzinie 17:00, 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy 
Gierałtowice, odbędzie się 
spotkanie w na temat metod 
przeciwdziałania niskiej emisji, 
czyli tzw. smogowi. 

   Głównym organizatorem spotkania 
jest Stowarzyszenie Moja Gmina, Nasz 
Powiat, a jego gościem 
będzie Patryk Białas, 
aktywista i lider Kato-
wickiego Alarmu Smo-
gowego (KAS), który od 
wielu miesięcy niestru-
dzenie uzmysławia katowiczanom, jak 
wielkim problemem naszego regionu 
jest smog i zatrute powietrze. 

    Prowadzone przez niego działania 
zaczęły być dostrzegane nie tylko 
w Katowicach, ale także przez media 
ogólnopolskie (Fakty TVN, TVN24, 
TVP 1). Za działalność społeczną i kie-
rowanie kampanią #czystepowietrze 
w Katowicach, w 2016 roku otrzymał 
nominację mieszkańców do tytułu 
Katowiczanina Roku 2016.

   W czasie spotkania w Gierałtowicach, 
p. Białas, przybliży nam temat niskiej 
emisji/smogu i ich szkodliwości oraz 
zmierzy się ze stwierdzeniem, że - 
„zawsze tak było i przecież nie było 
problemu”. 
Przedstawiając metody działania Kato-
wickiego Alarmu Smogowego, opowie 
również o sposobach walki z niską 
emisją/smogiem, zarówno w perspe-
ktywie samorządu jak i mieszkańców. 
Zapowiada się bardzo ciekawy piątko-
wy wieczór i gorąca dyskusja. 
   Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gierałtowic i okoli-
cznych miejscowości!

/Źródlo: W. Szczypka/

/JM/

  Takiego wieczoru w Gminnym 
Ośrodku Kultury jeszcze nie było! Była 
to bowiem okazja nie tylko do celebro-
wania zakończenia wyjątkowego pro-
jektu zrealizowanego w całości przez 
pracowników GOK. Okazała się 
również sposobnością do podzięko-
wania wszystkim osobom za wkład 
pracy w powstanie książki. Każdy ze 
współautorów otrzymał pamiątkowy 
egzemplarz książki. Niektórzy mieli ją 
po raz pierwszy w dłoniach.

    Warto przypomnieć, że aby zreali-
zować ten projekt odbyło się wiele 
spotkań, w trakcie których gotowano 
charakterystyczne dla naszego regionu 
potrawy. Każde danie trzeba było sfoto-
grafować, dodać opis przygotowania 
i recepturę, którą z radością udostępniły 
uczestniczące w projekcie osoby. 
Głównie panie z kół gospodyń wiej-

skich, ale nie tylko. Dzielono się przy 
tym rodzinnymi wspomnieniami i hi-
storiami, które w ten sposób ocalimy od 
zapomnienia.

   Nie obyło się bez podziękowań, 
gratulacji i słów uznania dla wszystkich 
zaangażowanych. Na uroczystość 
przybył także Wójt Gminy Gierał-
towice Joachim Bargiel, który podkre-
ślił jak ważna jest kultywacja regio-
nalnej historii, przypomnienie daw-
nych smaków i wspomnień związanych 
z tradycyjnymi potrawami. Spotkanie 
stało się również okazją do integracji 
mieszkańców reprezentujących wszys-
tkie sołectwa gminy Gierałtowice.

W ten niecodzienny wieczór autorski 
wspomnienia odżyły. Przy stole, na 
którym nie zabrakło tradycyjnego 
śląskiego kołocza z cukierni Teresy 
Czech, trwały gwarne dyskusje i wy-
miana kulinarnych doświadczeń. Jak 
zaznaczył dyrektor GOK, Piotr Rychle-
wski, to nie ostatnia publikacja tej 
instytucji dotycząca tradycji i historii 
naszego regionu.

   Warto dodać, iż książka wzbudziła 
duże zainteresowanie również poza na-
szą gminą. O „Smakach Gminy Gierał-
towice” mówiono w regionalnych roz-
głośniach radiowych, telewizji, pisano 
w lokalnej prasie. 

wieczór autorów 

Z ogromną przyjemnością 
informujemy, iż Państwo 
Marta i Jan Faranowie 

z Gierałtowic obchodzą w tym roku 
wspaniałą rocznicę swojego związku 
- Żelazne Gody, co oznacza, 
że małżonkami są już 65 lat!

   Tak okazały jubileusz nie mógł 
przejść bez echa. Z życzeniami do 
jubilatów pospieszyli m.in. przedsta-

wiciele gminnego magistratu - wójt 
gminy Joachim Bargiel i kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław 
Marcol, którzy 25 sierpnia złożyli na 
ręce małżonków kwiaty i upominki, 
stosowny dyplom oraz moc serde-
cznych życzeń. 
W spotkaniu uczestniczyła także 
najbliższa rodzina Państwa Faranów - 
syn oraz córka z mężem.

Tegorocznej imprezie (15-18.06) przy-
świecało motto: „Górny Śląsk - to nie 
tylko przemysł”. Tę myśl wspaniale 
potrafili oddać uczniowie szkół w Gie-
rałtowicach i Paniówkach - członkowie 
młodzieżowych kół filatelistycznych 
pod egidą Zabrzańskiego Oddziału 
Polskiego Związku Filatelistycznego. 

  - W grupie szkół podstawowych Oddz. 
zabrzański reprezentowali Dominik 
Adamczyk z koła w Gierałtowicach 
i Krzysztof Maniurka z koła w Paniów-
kach. W grupie szkół ponadgimnazjal-
nych Katarzyna Adamczyk z koła 
w Gierałtowicach oraz Kinga Tyc z ko-
ła w Paniówkach - mówi Kazimierz 
Tyc, opiekun koła filatelistów w Pa-
niówkach.                 

   Hobbyści z naszej gminy z pewnością 
będą mile wspominać konkurs w Cho-
rzowie. Szczególnie Kinga Tyc - zwy-
ciężczyni w grupie szkół ponadgimna-
zjalnych oraz Krzysztof Maniurka - 
zdobywca drugiego miejsca w kate-
gorii szkół podstawowych. Powody do 
zadowolenia mają też Katarzyna i Do-
minik Adamczyk, którzy uplasowali się 
na wysokich pozycjach (odpowiednio: 
ósmej i dziewiątej). - Warto nadmienić,  

.

.
.

że Kinga obroniła mistrzostwo z ubie-
głego roku - podkreśla Kazimierz Tyc. - 
Młodym filatelistom życzymy sukcesów 
na kolejnym, 56. OMKF.                   .

K. Tyc, bw

Krzysztof Maniurka (pierwszy z prawej) ma satysfakcję 
z drugiego miejsca w grupie szkół podstawowych.       .

W grupie szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Kinga 
Tyc - na zdjęciu stoi pierwsza z lewej.

Foto: Mirosław Marcol

/-/
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Minione wakacje dla wszystkich 
uczestników zajęć zorganizowa-
nych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach z pe-
wnością były pełne wrażeń. 

   I tym razem wszystkie placówki GOK 
w czasie lata zapełniły się po brzegi 
dziećmi i młodzieżą. Pełne zapału 
instruktorki codziennie nie tylko spra-
wowały fachową opiekę ale sprawiały 
by spotkania były kreatywne, rozwijały 
umiejętności i dostarczały wiedzy.

   Wspólnie z Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
w ramach projektu „Wakacje bez nudy- 
aktywnie spędzam czas”, GOK zorga-
nizował dla podopiecznych cztery 
wycieczki. Dzieci wybrały się na za-
mek do Toszka, na film do Multikina, 
do Klockolandu w Krakowie i ZOO 
w Opolu. Chętnych jak zwykle nie 
brakowało!

    Warto podkreślić, iż trwające ponad 
dwa miesiące wakacje obfitowały w 
różnorodność zajęć tak by każdy mógł 
spędzić ten czas w jak najbardziej atra-
kcyjny sposób. Nie zabrakło warszta-
tów tanecznych prowadzonych przez 

instruktorkę tańca Kimi Łagowską, 
warsztatów „Jak powstaje książka” 
prowadzonych przez Joannę Lesz-
czuk, zajęć plastycznych, gier, zabaw 
ruchowych i edukacyjnych, spacerów 
po okolicy, zajęć w bibliotece oraz 

 warsztatów kulinarnych.
Wszystkim, którzy byli z nami w ten 
beztroski czas, serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy już na ferie!

Serdecznie zapraszamy na jesienną 
edycję warsztatów w Pracowni 
Ekodeko.

Na najbliższym spotkaniu (27 wrze-
śnia) będziemy wykonywać kompo-
zycję z wykorzystaniem dyń, kwiatów 
ciętych i naturalnego materiału roślin-
nego. Podczas warsztatów uczestnicy 
sami przygotują skrzynkę, w której 
będzie umieszczona jesienna kompo-
zycja. Koszt udziału: 30 zł. Czas trwa-
nia: około 2 godz. Miejsce: GOK 
w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7B. 
Zapisy pod numerem tel.: 32 30 11 511. 
Ilość miejsc ograniczona! 

Zapewniamy wszystkie materiały! 
Autorzy kompozycji zabierają swoje 
dzieła ze sobą. 

27 sierpnia przy oberży Czarny 
Koń w Chudowie rozegrano 
VII Turniej w ramach GRAND 
PRIX Polski w Skacie. W zawo-
dach uczestniczyło 345 graczy, 
wśród nich byli oczywiście 
czołowi skaciści kraju, m.in. 
aktualny mistrz Polski Adam 
Kołodziejczyk, najbardziej 
utytułowany polski skacista - 
indywidualny mistrz świata 
z roku 2008. 

   Jednak w Chudowie najskuteczniej 
grał Krzysztof Samol (NITRON 
Krupski Młyn) i to on został zwycięzcą 
VII Turnieju GP POLSKI, zdobywając 
3323 pkt. Drugi był Marian Pielacz 
(Dąb Gaszowice) 3302 pkt., trzeci - 
Jerzy Stanula (DK Strzelec Strzelce 
Opolskie) 3149 pkt., a czwarty Alfons 
Famula (Jedność Przyszowice), który 
odebrał okazały Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice, ufundowany dla najle-
pszego zawodnika turnieju z terenu 
naszej gminy.

Kolejne miejsca zajęli: 5. Stanisław 
Gembalczyk (LKS Forteca Świer-
klany), 6. Jan Nowak (Victoria Chró-
ścice), 7. Czesław Tomecki (Mifama 
Mikołów), 8. Zbigniew Obirek (Filar 
Orzesze), 9. Piotr Kurzaczek (BOM-
BAJKA Chorzów), 10. Bogusław Pie-
karski (DDK Brzeziny Śl.), 11. Jerzy 
Kwaśniok (Wiwus Żory), 12. Grzegorz 
Dropała (SKAT Kolonowice).

Zawody Grand Prix w Chudowie już 
drugi raz z rzędu zorganizowała sekcja 
skata sportowego Jedności 32 Przyszo-
wice, ze swymi nieocenionymi działa-
czami - Tadeuszem Żogałą i Janu-
szem Papkalą. Imprezę wsparła Gmi-
na Gierałtowice i Oberża Czarny Koń 
w Chudowie. 

W opinii wielu uczestników, turniej 
w Chudowie był bardzo dobrze zorga-
nizowany. Zawodnicy chwalili sobie 
dużą ilość nagród (pieniężnych i rze-
czowych) oraz świetną atmosferę 
i dobre warunki gry. Zapewniali, iż za 
rok ponownie zameldują się w Chu-
dowie na kolejnym GP Polski. /JM/

Podopieczni GOK w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym.

Kręci mnie bezpieczeństwo
Policjanci z komisariatu w Knu-
rowie oraz Urząd Gminy Gierał-
towice przeprowadzili wspólne 
działania w ramach ogólnokra-
jowej akcji pod nazwą „Kręci 
mnie bezpieczeństwo”. Ma ona 
charakter edukacyjny i poświę-
cona jest problematyce bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. 
W ramach akcji policjanci roz-
dawali (głównie dzieciom) od-
blaski, które zakupiła Gmina 
Gierałtowice. 

/M.MB/

/GOK/

/Źródło: UG Gierałtowice/

W Parku Joanny w Paniówkach, w dniu dożynek powiatowych, nie bra-
kowało okazji, by policjanci mogli porozmawiać z mieszkańcami o bez-
piecznym zachowaniu się na drogach i wręczyć im opaski odblaskowe.
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Nabożeństwu przewodził metro-
polita górnośląski, abp Wiktor 
Skworc. Koncelebrowali pro-

boszczowie ze wszystkich miejsco-
wości naszej gminy. Wraz ze zgroma-
dzonymi w świątyni modlił się woje-
woda śląski Jarosław Wieczorek oraz 
włodarze powiatu gliwickiego i jego 
gmin. W kościelnych ławach nie za-
brakło zaproszonych na dożynki parla-
mentarzystów i przedstawicieli zaprzy-
jaźnionych z powiatem samorządów.  

   W homilii arcybiskup Skworc przy-
pomniał, iż za wszystkie ofiarowane 
nam dobra należy się wdzięczność 
Bogu i ludziom. - Dziękować znaczy 
przede wszystkim czynić coś z radością. 
Tak - mimo wszystkich przeciwności 
i trudności, dziękujemy z radością za 
tegoroczne żniwa. Trzeba też, dziękując 
razem z rolnikami za bogate żniwa, 
dziękować im za trud rolniczej pracy - 
trud nie zawsze doceniany i nie zawsze 
zauważony - mówił arcypasterz. Za-
chęcał także do praktykowania solidar-
ności pomiędzy ludźmi. - Dzięki Bożej 
hojności i pracy rąk ludzkich chleba nie 
brakuje nikomu ani w tutejszej parafii, 
ani w naszej Ojczyźnie. Jednak w cza-
sach globalnego świata, nie możemy 

zapomnieć o tych, którzy na świecie 
chleba nie mają. Bardzo potrzebne jest 
praktykowanie solidarności, jako 
cnoty moralnej, która pozwala do-
strzec, że ludzie i społeczności są podo-
bni sobie, są równymi sobie uczestni-
kami „uczty życia, na którą Bóg zapra-
sza jednakowo wszystkich ludzi”. 

    Pod koniec nabożeństwa metropolita 
poświęcił dożynkowe bochny chleba 
oraz korony żniwne - przyniesione do 
świątyni przez gospodynie i gospo-
darzy z kilkunastu wsi powiatu gliwic-
kiego. Wyjątkowo uroczysty charakter 
nabożeństwa podkreślała obecność 
licznych pocztów sztandarowych, wy-
strój świątyni oraz oprawa muzyczna, 
którą zapewnili: miejscowy chór Ce-
cylia i muzycy Orkiestry Dętej OSP 
Przyszowice. Arcybiskup Wiktor Skworc obdarowany został dorodnym bochnem chleba. W imieniu rolników, bochen przekazali staro-

stowie dożynek - Maria i Jerzy Woźnicowie z Paniówek. Obok metropolity ks. Adam Niedziela - wicedziekan dekanatu 
knurowskiego i jednocześnie proboszcz parafii w Przyszowicach. 

Proboszcz parafii w Paniówkach, ks. Józef Świerczek,
był jednym z koncelebransów nabożeństwa.

Starostowie tegorocznych dożynek, 
cowie, przynieśli do świątyni chleb i wino.

Maria i Jerzy Woźni-

Poświęcenie koron dożynkowych 
Wójt gminy Gierałtowice, starosta gliwicki i wojewoda śląski witają 
metropolitę katowickiego. 

Od lewej: przewodniczący RG Gierałtowice Józef Buchczyk, wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, starosta gli-
wicki Waldemar Dombek, wojewoda Jarosław Wieczorek, starostowie dożynek - Maria i Jerzy Woźnicowie.  
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Tradycyjna pieśń ludowa - „Plon 
niesiemy, plon”, w wykonaniu 
chóru Cecylia z Paniówek, dała 

sygnał do rozpoczęcia oficjalnej części 
rolniczego święta. Na scenie pojawili 

się gospodarze dożynek - starosta po-
wiatu gliwickiego, Waldemar Dom-
bek i wójt gminy Gierałtowice, Joa-
chim Bargiel. To na ich ręce starosto-
wie dożynek, Maria i Jerzy Woźni-
cowie z Paniówek, złożyli bochny chle-
ba, wypieczone z tegorocznej mąki, 
prosząc by dzielili je sprawiedliwie - 
tak, by wystarczyło dla wszystkich. 
Chwilę później na scenę zaproszeni 
zostali: wojewoda śląski Jarosław 
Wieczorek, wicemarszałek wojewódz-
twa, Kazimierz Karolczak, włodarze  
gmin powiatu gliwickiego oraz samo-
rządowcy z powiatów partnerskich. 
Oni z kolei obdarowani zostali bochna-
mi chleba przez gospodarzy dożynek. 
To były dwa najważniejsze punkty 
ceremonii otwarcia święta plonów, 
uświęcone wieloletnią tradycją.

    Nie obyło się bez przekazania małej 
korony dożynkowej. Zwyczaj ten zwią-
zany jest z tradycją dożynek gminy 
Gierałtowice i ma zapewnić ich cią-
głość. Koronę, z rąk Bogusława Mryki 
- sołtysa Paniówek, odebrał  Andrzej 
Gawlik - sołtys Przyszowic, co ma 
przypominać, iż w przyszłym roku, to 
Przyszowice będą gospodarzem gmin-
nego święta plonów. 

    Znaczną część uroczystości zajęło 
wręczanie odznaczeń, wyróżnień i po-
dziękowań. Wszak dożynki są dobrą 
okazją by uhonorować rolników, samo-
rządowców i społeczników. Były więc 
odznaczenia ministerialne, wojewódz-
kie, nagrody powiatowe i podzięko-
wania od organizatorów. Docenienie 
osób zasłużonych zakończyło część 
oficjalną. 

   Przypominamy, że głównymi organi-
zatorami dożynek byli: Gmina Gierał-
towice, Powiat Gliwicki i Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 
Współorganizowali je: Kółko Rolni-
cze, Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
Rada Sołecka Paniówek.

Gospodarze dożynek, włodarze gmin powiatu gliwickiego oraz zaproszeni goście obdarowani zostali 
dorodnymi bochnami chleba wypieczonego z tegorocznej mąki.

Chór Cecylia z Paniówek (pod batutą Beaty Stawowy) pieśnią „Plon niesiemy, plon” dał sygnał do rozpoczęcia 
oficjalnej części rolniczego święta. 

Wojewoda Jarosław Wieczorek wręcza radnemu 
Zygmuntowi Strzodzie z Paniówek odznaczenie - 
Zasłużony dla Rolnictwa. 

Ministerialne odznaczenia - Zasłużony dla 
Rolnictwa - otrzymało w tym roku pięciu rolników 
z naszego powiatu: Zygmunt Strzoda, Marek 
Spyra, Bogusław Malcherek, Dariusz Duda 
i Jan Kleczka. Na wniosek prezesa Śląskiej Izby 
Rolniczej, Romana Włodarza, przyznał je  
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, 
a wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Gmina Gierałtowice uhonorowana została złotą 
odznaką - Zasłużony dla Województwa Śląskiego. 
Odznaczenie na ręce włodarzy gminy: wójta 
Joachima Bargiela i przewodni-czącego RG Józefa 
Buchczyka, przekazał wicemarszałek województwa, 
Kazimierz Karolczak - z lewej. 

Przekazanie małej korony dożynkowej - sołtys 
Paniówek Bogusław Mryka (z prawej) złożył ją 
na ręce sołtysa Przyszowic, Andrzeja Gawlika. 
Oznacza to, iż w przy-szłym roku to Przyszowice 
będą gospodarzem dożynek gminy Gierałtowice. 
Zwyczaj przekazywania korony ma zapewnić 
ciągłość rolniczego święta.

Koszami słodyczy obdarowane zostały autorki przepięknych koron dożynkowych - panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich. W ich imieniu, nagrody odebrały przewodniczące tych kół.  

Odznaczeni rolnicy - ze słonecznikami. Z lewej starosta po-
wiatu, z prawej - wójt gminy Gierałtowice i wojewoda śląski. 

Publiczność dopisała. Ciąg dalszy

spojrzenie
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Uczestników korowodu witali z trybuny m.in. włodarze gmin i powiatu, którzy chwilę wcześniej sami przemierzyli jego trasę. Na czele korowodu maszerował Orkiestra Dęta OSP Przyszowice.

Poczty sztandarowe.

Przyszowice.

Przemarsz przez wieś barwnego korowodu był pierwszym punktem programu dożynek. Z trybuny ustawionej w pobliżu Parku Joanny, uczestników 
korowodu witali m.in. włodarze gmin i powiatu, którzy chwilę wcześniej sami przemierzyli trasę przemarszu.

Od lewej: starosta W. Dombek, wojewoda J. Wieczorek, wójt J. Bargiel
i przewodniczący RG J. Buchczyk.

W jednej z bryczek jechali: senator Krystian Probierz i poseł Piotr Pyzik. Śląskie stroje ludowe noszone w Paniówkach. Wierzchowce z różnych miejscowości naszej gminy.

Drugi od lewej - Władysław Kosiniak-Kamysz - szef PSL, z lewej - przewodni-
czący Rady Powiatu Andrzej Kurek, z prawej - Andrzej Pilot - szef WFOŚiGW
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Spotkanie z polskimi gwiazdami 
estrady należało z pewnością do 
największych atrakcji dożynek. 

    W Paniówkach publiczność bawił 
m.in. znakomity Kabaret Młodych 
Panów. Świetnie zagrane przez nich 
skecze, a właściwie miniatury tea-
tralne, publiczność nagminnie przery-
wała salwami śmiechu i brawami 
- w finale występu była ich cała burza. 
Energetyczni „Młodzi Panowie”, bie-
gle „godający” (pochodzą z Rybnika) 
i władający językiem literackim, pozo-
stawili w Paniówkach jak najlepsze 
wrażenie. 
   Gorąco przyjęto również koncert 
Moniki Lewczuk - jednej z najpopu-
larniejszych polskich wokalistek mło-
dego pokolenia, a do tego wyjątkowo 
urodziwej. Nic więc dziwnego, że po 
gorąco oklaskiwanym występie, fani, 
głównie młodzież, czekali w długiej 
kolejce po autograf i wspólną fotkę 
z gwiazdą.
Aplauz i piski najmłodszych fanek 
towarzyszyły koncertowi naszych 
rodzimych muzyków - kapeli rockowej 
Glass Ballerina z Paniówek, która na 
dożynkach wystąpiła z nowym woka-
listą. Po występach artystów rozpo-
częła się wesoła zabawa taneczna do 
muzyki dobieranej przez DJ A. Mar-
tineza. Tańce trwały do północy. 
   Należy dodać, iż do godzin wie-
czornych otwarte były liczne stoiska 
promocyjne, m.in. GOK w Gierałto-
wicach i Gminy Gierałtowice, KGW 
z Paniówek, Powiatu Gliwickiego, fila-
telistów a także instytucji rolniczych. 

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Tegoroczne dożynki to już druga 
w tym roku i zarazem druga w historii 
naszej gminy impreza masowa. 
Dla Gminnego Ośrodka Kultury sta-
nowiło to ogromne wyzwanie organi-
zacyjne związane między innymi 
z przygotowaniem dokumentacji, in-
strukcji, regulaminów oraz z uzyska-
niem niezbędnych opinii Policji, 
Straży Pożarnej, Sanepidu i Pogotowia 
Ratunkowego. 
   Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy 
zauważają i doceniają fakt, że z roku 
na rok imprezy organizowane przez 
GOK stoją na coraz wyższym pozio-
mie - zarówno jeśli chodzi o środki 
bezpieczeństwa jak i poziom arty-
styczny. 
   Łatwo zauważyć, że artyści jakich 
zapraszamy to absolutna czołówka 
w naszym kraju zarówno w świecie 
kabaretu jak i muzyki popularnej. 
Tegoroczne dożynki uświetnił Kabaret 
Młodych Panów i Monika Lewczuk. 
Przypomnijmy jednak, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat gościliśmy takich 
wykonawców jak: Piersi, Red Lips, 
Andrzeja Grabowskiego, Krzysztofa 
Respondka czy Karpowicz Family.  
Wszystko po to aby mieszkańcy gminy 
Gierałtowice mogli cieszyć się roz-
rywką na najwyższym poziomie.

Piotr Rychlewski 
dyrektor GOK w Gierałtowicach 

Bitwa pod Grunwaldem wg Kabaretu Młodych Panów.

Koncert Glass Ballerina.

Stoisko GOK w Gierałtowicach.

Stoisko KGW w Paniówkach.

Koncert Moniki Lewczuk.

Monika ze swoimi fanami.



Przewodzący dożynkowemu nabożeń-
stwu arcybiskup Wiktor Skworc 
spoglądając na zgromadzonych przed 
ołtarzem wiernych miał też przed 
oczami przepiękny wystrój świątyni, 
szczególnie efektowny u podnóża 
ofiarnego stołu. Liczni goście też nie 
mogli oderwać wzroku od kunszto-
wnych ozdób. Nie tylko w kościele, ale 
też na trasie dożynkowego korowodu 
i niemal w każdym zakątku Paniówek. 

   O tym jak bardzo efektowne mostki 
i kompozycje przykuwały uwagę 
świadczą liczne zachwyty. Oczaro-
wani byli goście z Niemiec i Czech, 
wojewoda śląski, prezydenci, burmi-
strzowie i wójtowie okolicznych sa-
morządów, podziwu nie krył starosta 
powiatu gliwickiego Waldemar Dom-
bek, słowa uznania w specjalnym 
liście spłynęły z biskupiej kurii. Nadal 
co rusz do organizatorów docierają po-
chwalne głosy, przesycone szacun-
kiem dla twórców niebanalnych deko-
racji.

   - Mieszkańcy Paniówek są wspa-
niali! Tak pięknie ustrojona nasza 
miejscowość to właśnie zasługa 
mieszkańców, którzy chcieli i potrafili 

.

swój talent i pomysłowość wyrazić 
w tak efektowny sposób - entuzjazm 
przebija z głosu Zygmunta Strzody, 
miejscowego radnego zaangażowa-
nego w organizację uroczystości.    

   - Chyba każdy, kto gościł w Paniów-
kach podczas dożynek, zauważył tę 
niepowtarzalną scenerię... Zygmunt 
Strzoda podkreśla ogromne zaangażo-
wanie mieszkańców, chęć wzajemnej 
pomocy, dopingowanie się, zgodne 
współdziałanie. I doskonałą organi-
zację. - Zawczasu odbyło się kilka spot-
kań, w czasie których omawialiśmy 
różne sprawy, m.in. czyniąc uzgo-
dnienia, by uniknąć dublowania się 
dekoracyjnych pomysłów - mówi. 
Przywołuje przykład nastoletniego 
sąsiada, który kilka tygodni poświęcił 
na stworzenie dekoracji, wielokrotnie 
udoskonalając pierwotny zamysł... 
A nie był to odosobniony przypadek. 
Za szczególną kreatywność i ini-
cjatywę podziwiano zwłaszcza Iwonę 
Leszek oraz państwo Józefa i Marię 
Mrozek.               

   Efekt wart był wysiłku. Organizato-
rzy docenili starania mieszkańców 
Paniówek. - Serdecznie dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie, twórczy 
i aktywny udział w tegorocznych XIX 
Dożynkach Powiatu Gliwickiego 
i Gminy Gierałtowice - napisali w spe-
cjalnych podziękowaniach. - Cieszymy 
się, że wśród nas są ludzie, którzy po-
magają kultywować lokalną tradycję...             

.

.
.

.
Bogusław Wilk

Dam pracę!

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   
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14 września w Paniówkach odbyło się 
spotkanie mające na celu utrwalenie 
pamięci o historycznej granicy jaka 
przebiegała między dawnymi powia-
tami - rybnickim i pszczyńskim.

    Spotkanie było też okazją do zacie-
śnienia więzi między samorządami 
gminy Gierałtowice i miasta Mikołowa 
w kwestii wspólnych działań dla pro-

mocji turystyki rowerowej. Warto pod-
kreślić, że tuż obok historycznego 
kamienia granicznego przy ul. Darwina 
powstała wiata z przeznaczeniem na 
miejsce odpoczynku dla miłośników 
dwóch kółek.
Inicjatorem spotkania oraz wybudo-
wania wiaty był radny z Paniówek Zyg-
munt Strzoda.

Rocznik 2010
Najlepszy strzelec: Szymon Gwóźdź
Najlepszy zawodnik: Filip Kempa
Najlepszy bramkarz: Samuel Gabor
Rocznik 2009
Najlepszy strzelec: Kacper Smieszek
Najlepszy zawodnik: Michał Szołtysek
Najlepszy bramkarz: Adam Kordowski
Rocznik 2007
Najlepszy strzelec: Fabian Szkodny
Najlepszy zawodnik: Miłosz Wydrzyński
Najlepszy bramkarz: Emil Ciereszko 

W turnieju uczestniczyło 12 drużyn 
z roczników 2007-2010. Swoich naj-
młodszych piłkarzy do Przyszowic 
przysłały m.in.: FA Zabrze, Gwarek 
Zabrze, MKS Zaborze, LKS Gierał-
towice, APN Paniówki. We wszystkich 
grupach wiekowych grały również dru-
żyny wystawione przez gospodarzy 
turnieju. 

  Tradycyjnie już nie prowadzono 
oficjalnej klasyfikacji drużynowej - 
Główną ideą rozgrywania tych zawo-
dów jest stworzenie okazji naj-
młodszym piłkarzom do podnoszenia 
swoich umiejętności w trakcie rozgry-
wania meczu. Wyniki pojedynków po-
między klubami są w naszym turnieju 
mniej istotne. Nagradzamy za to naj-
lepszych strzelców, bramkarzy i zawo-
dników turnieju - poinformował nas 
prezes przyszowickiej Jedności, Paweł 
Szołtysek. 

  Podsumowanie IV edycji Pucharu 
odbyło się w niedzielę, 18 września, tuż 
po zakończeniu zawodów. Wszyscy 
uczestniczący w turnieju piłkarze 
otrzymali pamiątkowe medale a dru-
żyny puchary.      

    Najlepszych strzelców, zawodników 
i bramkarzy nagrodzono statuetkami. 
Wręczali je: wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel, dyrektor GOK 
w Gierałtowicach, Piotr Rychlewski 
oraz prezes Jedności Przyszowice Pa-
weł Szołtysek. Głównym organiza-
torem turnieju był klub z Przyszowic, 
natomiast wspomogli go w tym dziele 
m.in. Gmina Gierałtowice i Gminny 
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

/JM/

Podsumowanie zawodów. Foto: Jerzy Miszczyk

Piłkarzom gratulował m.in. Paweł Szołtysek - prezes Jedności.

/-/



1. Zuzanna Goły
2. Emilia Kisiel
3. Aleksandra Danielczyk

1. Kryspin Śliwiński
2. Maksymilian Wagner
3. Igor Wolnic

1. Adam Geisler
2. Maksymilian Wolnic
3. Jakub Czerkies

1. Filip Lamla
2. Maksymilian Pierchała
3. Oliwier Nowok

1. Natalia Mleczek
2. Jagoda Gorszanów
3. Zuzanna Szolc

1. Roksana Bocian
2. Natalia Wolny
3. Wiktoria Cieszewska

Medalistki biegu na 1500 m. Obok wójt J. Bargiel, z prawej dyrektor P. Rychlewski.

Dziewczęta r. 2008 i młodsze

Chłopcy r. 2008 i młodsi

Chłopcy r. 2007-2005 

Chłopcy r. 2004-2002 

Dziewczęta r. 2007-2005

Dziewczęta r. 2004-2002
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373 biegaczy wzięło udział 
w niedzielnych biegach 
(10 września) pod zamkiem 
w Chudowie, by wesprzeć 
rehabilitację Patryka Paczki - 
młodego mieszkańca naszej 
gminy, który w czerwcu 
ubiegłego roku uległ 
ciężkiemu wypadkowi 
drogowemu. 

10 września, w ramach 
imprezy biegowej pod 
chudowskim zamkiem, 
rozegrano również XIV Bieg 
o Puchar Wójta Gminy 
Gierałtowice. W tym roku 
rywalizowały w nim dzieci 
i młodzież z roczników 2008-
2002, w sześciu kategoriach. 

    Tegoroczne biegi o Puchar Wójta 
były integralną częścią imprezy chary-
tatywnej dedykowanej poszkodowa-
nemu w wypadku Patrykowi. Należy 
podkreślić, iż wielu uczestników 
pucharowej rywalizacji wystartowało 
również w biegu charytatywnym na 
2 km, by wesprzeć Patryka.

  Zawody z mikrofonem w ręku komen-
tował Jarosław Prokop - nauczyciel 
wychowania fizycznego w ZSP w Pa-
niówkach, a starterami honorowymi 
poszczególnych konkurencji byli na 
zmianę wójt Joachim Bargiel i dyre-
ktor GOK Piotr Rychlewski. 

    Zawody stały na wysokim poziomie 
sportowym, a najlepszymi biegaczami 
okazali się... pływacy. Zawodnicy se-
kcji pływackiej Jedności Przyszowice 
kilkakrotnie stawali na najwyższym 
stopniu podium. Najlepsi biegacze 
odebrali puchary i dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej 
loterii z mnóstwem nagród. Ufundo-
wali je m.in.: GOK i Gmina Gierał-
towice, Pływalnia Wodnik w Paniów-
kach, Teatr Muzyczny Castello, Tele-
komfort, Cukiernia GATNER, Restau-
racja Vertigo i firma BAGER. 

    Organizatorzy - Gmina Gierałtowice, 
GOK w Gierałtowicach, ZSP w Pa-
niówkach i SP w Chudowie już teraz 
zapraszają na kolejną, XV edycję 
zawodów w przyszłym roku. Warto 
przypomnieć, iż idea organizowania 
tego biegu powstała 14 lat temu 
w szkole w Paniówkach. Już wtedy, 
pierwszy ogólnopolski bieg zorganizo-
wany przez szkołę zyskał miano Biegu 
o Puchar Wójta. 

Bieg na 1500 m prowadzi Filip Lamla

Dystans
300 m

Dystans
300 m

Dystans
800 m

Dystans
800 m

Dystans
1500 m

Dystans
1500 m

  Każdy kilometr pokonany przez 
uczestnika biegów, to 1 zł na rehabili-
tację Patryka - taka była oferta organi-
zatorów. W ten sposób uczestnikom 
udało się „wybiegać” 2196 zł. Kolejna 
suma - 270 zł - pochodziła z licytacji 
koszulki z podpisami piłkarzy Górnika 
Zabrze. Dodano również pieniądze ze 
zbiórki przeprowadzonej w dniu biegu 
przy zamku. Ostatecznie na subkonto 
Patryka wpłynęło 2978,73 zł - poinfor-
mowali nas przedstawiciele Multiplay.

    Imprezę charytatywną pod chudow-
skim zamkiem zorganizowała Grupa 
MULTIPLAY, wspólnie z Gminą Gie-
rałtowice i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Gierałtowicach. Gmina ufundo-
wała m.in. pamiątkowe medale dla 
uczestników biegów, natomiast GOK 
sfinansował elektroniczny pomiar

czasu. - Wszystko po to by zwiększyć 
atrakcyjność imprezy i zachęcić jak 
największą ilość osób do biegania - 
poinformowali nas przedstawiciele 
organizatorów. 

    Frekwencja była wysoka. W „Biegu 
Rodzinnym” na dystansie 2 km ucze-
stniczyło 185 osób. Wiele z nich poko-
nało malowniczą trasę wokół zamku 
wspólnie ze swoimi pociechami, często 
zaledwie kilkuletnimi. Dla tej grupy 
najważniejszy był sam udział w wyda-
rzeniu, wspólne, rekreacyjne bieganie 
i szczytny cel. 
Część uczestników połączyło charyta-
tywny charakter biegu z możliwością 
sprawdzenia swojej kondycji i zacięcie 
rywalizowało na całej trasie. Wyniki 
podajemy obok. 
W biegu na 10 km wystartowało 188 
zawodników. W stawce tej było wielu 
wytrawnych biegaczy, dla których 
udział w Multibiegu był sprawdzianem 
aktualnej formy. Zwycięzca, Adam Ja-
miński, pokonał trasę w 36 minut 
i 28 s.

    Każdy uczestnik otrzymał pamią-
tkowy medal, a najszybsi również pu-
chary i nagrody. Wręczył je wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, w to-
warzystwie dyrektora GOK w Gierałto-
wicach i przedstawicieli Grupy Multi-
play.
   Koordynatorem sportowym biegów 
i komentatorem był Jarosław Prokop, 
który przeprowadził także wywiady ze 
zwycięzcami oraz z obecnym na impre-
zie Patrykiem Paczką.
Partnerami charytatywnymi biegów 
były fundacje: Biegamy z Sercem oraz 
Różyczka. A oto sponsorzy i partnerzy 
imprezy: restauracja Calvados w Or-

nontowicach, Merc-Lux z Ornontowic,
Holujemy 24, Sklep Biegacza, Pły-
walnia Wodnik, firma JJG, Stary 
Hangar w Gliwicach, Mobilne Toalety, 
Firma Drog-Bus, Oberża Czarny Koń 
oraz restauracjaVerona.

Patryk Paczka (w środku) przyszedł na bieg podziękować 
wszystkim uczestnikom. Z prawej mama Patryka, z lewej - 
Jarosław Prokop.

1. Szybcy i Wściekli - Elżbieta Lewicka i Łukasz Sztuka
2. Mikołajki Team - Monika i Artur Bielińscy
3. Galen Team - Monika Płoska i Mateusz Wawoczny
4. F.T. Kajtameta - Zuzanna i Grzegorz Szolcowie
5. Augustowscy - Filip, Maciej i Grzegorz Augustowscy
6. Świetlikowo - Szymon i Dawid Kurkowie
7. Szybki Duet - Agnieszka Swoboda i Hubert Gierczak
 

2 km - klasyfikacja zespołowa

  1. Artur Olbrich - Tworków
  2. Monika Bielińska - Przyszowice
  3. Elżbieta Lewicka - Knurów
  4. Łukasz Sztuka - Katowice
  5. Artur Bieliński - Przyszowice
  6. Adam Gessler - Chudów
  7. Mateusz Wawoczny - Bieruń
  8. Monika Płoska - Katowice
  9. Filip Augustowski - Chudów
10. Natalia Mleczek - Mikołów
11. Natalia Wolny - Przyszowice
12. Jagoda Gorszanów - Paniówki
13. Zuzanna Szolc - Paniówki
14. Grzegorz Szolc - Paniówki 

Wyniki Multibiegu
2 km - klasyfikacja indywidualna

  1. Adam Jamiński - Tychy
  2. Jacek Kurek - Tychy
  3. Adam Krwczyk - Zabrze
  4. Paweł Tomaszewski - Świętochłowice
  5. Piotr Rzepka - Świetochłowice
  6. Michał Chabowski - Tychy
.................................................
11. Krzysztof Adamski - Przyszowice
13. Monika Bielińska - Przyszowice
23. Janusz Niedziela - Gierałtowice
29. Jakub Wiaterek - Gierałtowice
31. Bogdan Krawiec - Przyszowice
33. Karol Kostka - Chudów
36. Patryk Grzegorzyca - Gierałtowice 

10 km - klasyfikacja generalna

/JM/

/JM/
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W zawodach poświeconych pamięci 
trenera Tadeusza Łady stoczono 17 ofi-
cjalnych pojedynków. Na ringu wal-
czyli utytułowani zawodnicy z woje-
wództw: dolnośląskiego, śląskiego, 
opolskiego, łódzkiego i małopolskiego.
  Kibice w Gierałtowicach mogli dopin-
gować również swoich zawodników, 
bowiem miejscowa Garda wystawiła do 
walk dwóch juniorów - Mateusza 
Wuzika (60 kg) i Remigiusza Sko-
czyńskiego (69 kg). Obaj spisali się

znakomicie. Mateusz pokonał Marcela 
Janickiego z Rudy Śląskiej a Remi-
giusz, Łukasza Piska z Odry Opole. 
Warto również wspomnieć o ringowym 
debiucie reprezentantki Gardy Izabeli 
Rozkoszek, która w walce pokazowej 
zremisowała swój pierwszy pojedynek 
w życiu. Jej przeciwniczką była Wero-
nika Mirska z Odry Wodzisław.
    Była okazja by wyróżnić i docenić 
uczestniczących w memoriale pięścia-
rzy i działaczy GARDY. Na ringu gratu-
lował im sam Marian Kasprzyk - 
legendarny bokser, mistrz olimpijski 
z Tokio (1964). Nie zabrakło gratulacji 
i upominków od wspierających sport 
włodarzy naszej gminy - wójta Joachi-
ma Bargiela i przewodniczącego RG 
Józefa Buchczyka oraz dyrektora 
GOK Piotra Rychlewskiego.

W meczu pewne zwycięstwo odnieśli 
gospodarze, pokonując reprezentantów 
czeskiej Ostrawy 11 do 5. Należy wy-

jaśnić, iż w barwach Gierałtowic 
boksowali zawodnicy z wielu śląskich 
klubów, również GARDY, którą godnie 
reprezentował Tomek Otworowski, po-
konując pewnie Jana Bezouska z Ostra-
wy, 3-0!
Więcej o tych świetnie zorganizowa-
nych przez GARDĘ zawodach i ich 
oprawie - w kolejnym wydaniu. 

Mateusz Wuzik (strój czerwony) stoczył na memoriale 
swój 51. pojedynek.

Działacze i bokserzy Gardy w towarzystwie włodarzy gmi-
ny i mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka - czwarty od 
prawej w górnym rzędzie.


