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Dokończenie na s. 4

    Tegoroczne „Śląskie Gody” były okazją do świętowania dwóch zna-
czących jubileuszy: 35-lecia Gminy Gierałtowice i 55-lecia Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Gierałtowicach. 

    Oficjalne uroczystości związane ze świętami 
gminy i gminnej książnicy odbyły się 2 czerwca 
(pierwszego dnia festynu) na Placu Targowym 
w Gierałtowicach. Uświetniła je obecność minister 
edukacji narodowej Krystyny Szumilas. Minister 
złożyła na ręce włodarzy gminy, wójta Joachima 
Bargiela i przewodniczącego RG Marka Bła-
szczyka, gratulacje z okazji jubileuszu. Nie omie-
szkała w ciepłych słowach i z uznaniem wyrazić się 
o osiągnięciach i sukcesach gminy i jej miesz-
kańców. Przywołała również Jubileusz Gminnej 
Biblioteki, podkreślając znaczenie tej placówki dla 
lokalnej społeczności. Wójt Bargiel dziękując za

życzenia i słowa uznania zrewanżował się kwia-
tami.
    W dalszej części uroczystości dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach Lidia Pie-
trowska przyjmowała gratulacje z okazji 55-lecia 
działalności tej placówki. Składali je m.in.: wice-
starosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, 
dyrektor Biblioteki Powiatowej w Gliwicach Kry-
styna Wołoch, dyrektor GOK w Gierałtowicach 
Paweł Rosicki, czytelnicy. Wójt Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk przekazali 
dyr. Pietrowskiej tablicę z dedykacją na okoli-
czność jubileuszu. Po zakończeniu części oficjalnej 
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Druk: CUD-DRUK 

  Ochotnicza Straż Pożarna w Przyszo-
wicach z okazji obchodów jubileuszu 
125-lecia przeprowadziła w dniu 
16.06.2012 r. zbiórkę publiczną w formie 
sprzedaży 400 szt. cegiełek o nominale 
10 zł. Sprzedano 146 szt., z czego uzy-
skano 1460 zł. Zebrane środki zostaną 
przeznaczone na cele statutowe jedno-
stki.

Andrzej Gawlik
prezes OSP Przyszowice

   Świetlice GOK-u w Gierałtowicach 
zapraszają dzieci na bezpłatne waka-
cyjne zajęcia:
     Plastyczno-techniczne
     ruchowe i sportowe
     gry, zabawy świetlicowe
   

Przede wszystkim oferujemy możliwość 
twórczego spędzania wolnego czasu w gro-
nie rówieśników, integrację w grupie, roz-
wój zainteresowań i pasji.

Proponujemy także ciekawe 
wycieczki:
4 lipca - Ogród botaniczny w Mikołowie

11 lipca - Pszczyna (pałac, skansen, żubry)

19 lipca - Dream Park Ochaby

25 lipca - Zwiedzanie TVP Katowice

Zapisy na wycieczki przyjmowane są
w poszczególnych świetlicach.
Ilość miejsc ograniczona.

Gierałtowice, ul. Korfantego 7
tel. 32 301 15 12

Przyszowice, ul. Szkolna 4
II p. starej szkoły. tel. 32 726 42 47

Paniówki, ul. Zwycięstwa 44
II piętro, tel. 32 726 42 49

Chudów, ul. Szkolna 72, budynek
przy parafii, tel. 604 917 720

8.00-15.00

9.00-15.00

8.00-15.00

Godziny otwarcia świetlic
w czasie wakacji (lipiec-sierpień)

8.00-15.00
śr.13.00 - 20.00
(w śr. od 18.00 
ognisko) Dwukrotnie wyzwoleni

Pierwszy pełnometrażowy film o wydarzeniach w Przyszowicach z lat 1939-1945

    21 czerwca w kinie Biblioteki Publicznej w Mi-
kołowie odbyła się premiera filmu fabularno-
dokumentalnego pt. „Dwukrotnie Wyzwoleni”.
    Obraz zrealizowany przez Jakuba Kopcia, Krzy-
sztofa Tomaszka i Kamila Kamińskiego opowiada 
o trudnym i dramatycznym okresie II wojny świa-
towej w życiu mieszkańców Przyszowic. W filmie 
pojawiają się sceny z relacjami mieszkańców so-
łectwa, którzy doświadczyli wydarzeń z tego czasu 
na własnej skórze. Atmosferę tamtych dni w cie-
     

kawy sposób malują również sceny z aktorami 
i statystami ubranymi w mundury i stroje z lat 
II wojny. Projekcję obejrzało wielu mieszkańców 
Przyszowic. Na widowni był również przewodni-
czący RG Marek Błaszczyk.
   Twórcy filmu to młodzi ludzie mieszkający 
w gminie Gierałtowice. W trójkę założyli Klub Fil-
mowy, działający przy Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Gierałtowicach. Opiekunką klubu jest 
Lidia Pietrowska - dyrektor placówki.

    90. rocznicę powrotu Śląska do Polski uczczono w Gierałtowicach posa-
dzeniem Dębu Pamięci. Dorodne drzewo stanęło na skwerze przed Urzędem 
Gminy. Pomysł jego posadzenia wypłynął od miejscowego Koła Związku 
Górnośląskiego, które było również głównym organizatorem uroczystości 
rocznicowych. 

   Dąb poświęcił proboszcz 
gierałtowickiej parafii ks. 
Marian Kasperczyk .  
Uroczystość z tym zwią-
zana odbyła się 23 czerwca 
o godz. 19.00, zaraz po 
mszy odprawionej w inten-
cji Ojczyzny. Wzięli w niej 
udział gospodarze gminy - 
wójt Joachim Bargiel 
i  przewodniczący RG 
M a r e k  B ł a s z c z y k ,  
a także sołtys Gierałtowic 
Gerda Czapelka. W kręgu 
otaczającym dąb stanęli 
również przedstawiciele 
organizatorów z prezes Koła Związku 
Górnośląskiego w Gierałtowicach Janiną Cichą-
Rożek, mieszkańcy sołectwa, m.in.: prezes 
Gminnego Zarządu OSP Alfred Kubicki, radni 
Krzysztof Wiaterek i Artur Tomiczek,  gierał-
towickie gospodynie w strojach ludowych. 
Obecne były poczty sztandarowe: Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, Ludowego Klubu Spor-
towego, Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka 
Rolniczego z Gierałtowic. 
    Po modlitwie odmówionej z zebranymi ksiądz 
proboszcz dokonał dzieła poświęcenia.
    Na zakończenie głos zabrali wójt gminy i prezes 
Koła Związku Górnośląskiego. Gospodarz gminy 
podziękował m.in. za inicjatywę obywatelską przy 
organizacji uroczystości, a księdzu proboszczowi 
za poświęcenie dębu. Wyraził również satysfakcję 
z faktu powiększenia skweru przed Urzędem 
Gminy o nowy obszar, jak dodał, możliwe to było 
dzięki sprzyjającemu zbiegowi okoliczności. 
Prezes Janina Cicha-Rożek również dziękowała 
ks. proboszczowi za odprawienie mszy i poświę-
cenie drzewa. Na liście podziękowań znaleźli się 
darczyńcy: Artur i Waldemar Tomiczkowie - 
fundatorzy okazałego dębu, Stanisław i Konrad 
Smolnikowie - fundatorzy metalowego ogro-
dzenia drzewa, Danuta i Arkadiusz Bonikowie, 
którzy podarowali marmurową płytę z wyrytą 
informacją o drzewie i celu jego posadzenia. 
Dziękowała także sołtys Gerdzie Czapelce 
i Radzie Sołeckiej za przeznaczenie funduszy 

sołeckich na zagospodarowanie terenu oraz 
wszystkim przybyłym i tym, którzy przyczynili się 
do zorganizowania uroczystości. 
      Jednym z najważniejszych momentów gierał-
towickich obchodów 90. rocznicy powrotu Śląska 
do Polski było oddanie hołdu powstańcom ślą-
skim. Pod pomnikiem poświęconym bojowni-
kom o wolną Polskę, złożono biało-czerwoną wią-
zankę kwiatów i zapalono znicz. Kwiaty złożono 
również przed tablicą poświęconą ks. Wł. Robocie.
   Rocznicę powrotu do macierzy uświetniła także 
część artystyczna i wykład historyczny, które roz-
poczęły się o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy. W wiązance słowno-muzycznej wystąpili 
uczniowie z Gierałtowic i Przyszowic. Wiersze 
patriotyczne recytowali uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Gierałtowic. Przepla-
tały je utwory muzyczne, wykonane na pianinie 
elektrycznym przez Roberta Nawrata i Marka 
Jeutnera. Wysoki poziom artystyczny i zaan-
gażowanie nagrodzone zostały mocnymi brawami 
publiczności. Część literacką przygotowała 
Gabriela Więcko - polonistka z ZSP w Gie-
rałtowicach, a muzyczną Beata Stawowy - dy-
rygent, nauczycielka muzyki i instruktorka GOK 
w Gierałtowicach.
    Spotkanie zakończył wykład Jarosława Sobot-
kiewicza, w którym zabrzański historyk przy-
bliżył wydarzenia na Ziemi Śląskiej sprzed 90 lat.

Tekst i foto: J. M.

/J.M./
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    Wójt gminy Gierałtowice, informuje, że od 
lipca br. upoważnieni pracownicy Referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych będą przepro-
wadzać kontrole podatkowe w nierucho-
mościach związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.    
    Przypomina się, że wójt gminy działa na 
podstawie tych samych przepisów, które sto-
sowane są przez naczelników Urzędów Skar-
bowych tj. Ordynacji podatkowej, do której 
odsyła się osoby zainteresowane regulacjami 
prawnymi dotyczącymi kontroli podatkowych 
(Dział VI Ordynacji podatkowej art. 281-292 - 
fragment zamieszczony na stronie internetowej: 

w zakładce Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych). 
    Celem kontroli jest sprawdzenie, czy poda-
tnicy wywiązują się z obowiązków wynikających 
z przepisów prawa podatkowego.
   Uprawnienia kontrolujących są bardzo sze-
rokie, w szczególności dotyczą wstępu na nieru-
chomości podatników, żądania udostępniania do-
kumentów oraz sporządzania z nich kopii. 
   Kontrolujący, na co najmniej 7 dni przed 
wszczęciem kontroli są zobowiązani zawiadomić 
podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli 
podatkowej, poza szczególnymi przypadkami, 
kiedy kontrola jest wszczynana bez uprzedniego 
zawiadomienia. Jest to czas w którym podatnik 
może zweryfikować złożoną przez siebie infor-
mację lub deklarację podatkową i przed wszczę-
ciem kontroli samodzielnie dokonać jej korekty. 
Po wszczęciu kontroli podatkowej uprawnienie 
do korekty ulega zawieszeniu do jej zakończenia. 
    Kontrola podatkowa rozpoczyna się od oka-
zania przez kontrolujących legitymacji służbo-
wych oraz upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej. Kontrola podatkowa kończy 
się doręczeniem kontrolowanemu protokołu 
z kontroli. W ciągu 14 dni kontrolowany ma 
prawo złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli, 
na które kontrolujący są zobowiązani odpowie-
dzieć. Jeżeli kontrolowany zgadza się z ustale-
niami kontroli powinien niezwłocznie po 
doręczeniu protokołu z kontroli złożyć korektę 
informacji lub deklaracji podatkowej. Jeżeli kon-
trola nie wykazała nieprawidłowości podatnik po 
zakończeniu kontroli nie jest zobowiązany do 
złożenia korekty chyba, że zaszły inne zmiany 
mające wpływ na aktualność danych zawartych 
w jego aktach podatkowych.
    Przypomina się podatnikom, iż opodatko-
waniu podatkiem od nieruchomości podlegają: 
grunty, budynki i budowle związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej.    
    Na bieżąco wszelkich informacji na temat 
kontroli podatkowej oraz zasad opodatkowania 
w podatku od nieruchomości udzielają praco-
wnicy Referatu pod numerami telefonów: 
32 - 301 13 22 (kierownik, osoby prawne), 
32 - 301 13 23 (wymiar podatków-Gierałtowice), 
32 - 301 13 24 (wymiar podatków - Przyszowice, 
Paniówki, Chudów, środki transportowe, infor-
macja o zaległościach i nadpłatach). 

www.bip.gieraltowice.pl 

/Referat Podatków i Opłat UG Gierałtowice/

    50 tys. zł dotacji na realizację 
lokalnych przedsięwzięć - to suma 
jaką Forum Młodzieży Samorzą-
dowej z Gierałtowic rozdzieliło 
wśród 14 grantobiorców. 
  Pieniądze przeznaczone na 
pobudzenie aktywności obywatel-
skiej pochodzą z funduszy Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Otrzymały je organizacje pozarzą-
dowe, instytucje oraz grupy nie-
formalne z gmin wiejskich i mało-
miasteczkowych z terenu powia-
tów: gliwickiego, tanogórskiego 
i mikołowskiego, biorące udział 
w programie „Działaj Lokalnie VII”, realizo-
wanym przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce, we współpracy z FMS z Gierałtowic. 
Warunkiem otrzymania grantu było przedsta-
wienie interesującego projektu, którego realizacja 
wniesie nowe, pozytywne wartości w życie miej-
scowej społeczności. Tematyki projektów nie 
określano, wychodząc z założenia, że miejscowi 
wiedzą lepiej, co jest dla nich ważne.
   Na tegoroczną edycję „Działaj Lokalnie” 
wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie projektów. 
Rozpatrzyła je Lokalna Komisja Grantowa pod 
przewodnictwem Izabeli Woźniak, na posie-
dzeniu w dn. 18 czerwca br. i postanowiła 14 
spośród nich wyróżnić przyznaniem grantów. 
Największe uznanie wzbudził projekt pt. „Rozwój 
społeczny dzieci i zapobieganie patologiom po-
przez naukę racjonalnego, przyjemnego i poży-
tecznego spędzania wolnego czasu”,  realizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.
Miejsce 2 przypadło Stowarzyszeniu Żeglar-
skiemu Kotwica z Gierałtowic za projekt 
pt. „PRZYSTAŃ z nami na Żagle”, a 3.  Stowa-
rzyszeniu „Góra Jerzego” z Miasteczka Śląskiego 
za II edycję projektu pt. „Nie bój się ratować 
innych! - kurs pierwszej pomocy”. Granty otrzy-

mali również: 
z Gierałtowic,  na rozbudowę ścieżek rowerowych   
oraz LKS Gwiazda Chudów na realizację projektu 
pt. „Po zielonej trawie piłka goni...”.
    Wręczenie Nominacji Grantowych odbyło się 21 
czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gie-
rałtowice. Uroczystość poprowadził prezes FMS 
Mateusz Papkala, który gratulował autorom 
wyróżnionych projektów. Dziękował również 
samorządowcom, za wspieranie finansowe i orga-
nizacyjne działań aktywnych mieszkańców swoich 
gmin i miast. Dyplomy z podziękowaniami otrzy-
mali m.in.: wójt gminy Gierałtowice Joachim 
Bargiel, burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, 
wójt gminy Wyry Barbara Prasoł, sekretarz 
Miasteczka Śląskiego Agnieszka Nowak i wice-
przewodniczący RM w Orzeszu Eugeniusz Szala.
   Podziękowania za zaangażowanie otrzymali 
także członkowie Lokalnej Komisji Grantowej: 
Izabela Woźniak - przewodnicząca komisji, Iza-
bela Podolak -  działaczka społeczna, Andrzej 
Niepora - dyrektor HDI Asekuracja SA Oddz. 
Śląski, Roman Domin - Telekomfort Domin Sp.J. 
i Bogusław Wilk - redaktor naczelny tygodnika 
„Przegląd Lokalny”.

Klub Abstynentów „Stokrotka” 

/Źródło: FMS, tekst i foto: J. Miszczyk/

Przedstawiciele stowarzyszeń z gminy Gierałtowice z nominacjami, w towarzystwie wójta 
Joachima Bargiela (3. z prawej) i prezesa FMS Mateusza Papkali - 1. z prawej.

    Wiosną 2011 r. informowaliśmy Państwa o roz-
poczęciu budowy oczyszczalni ścieków w Przyszo-
wicach. Wykonawcą tego zadania jest firma Instal 
Kraków. Po załatwieniu niezbędnych formalności 
teren oczyszczalni ścieków został ogrodzony i od 
tamtego czasu prace nad nią idą pełną parą. Obecnie 
osiągnęły zaawansowany poziom. Wykonano przej-
ście przez wał Kłodnicy, a także umocniono brzeg 
i dno potoku Chudowskiego. Gotowe są już bu-
dynki: obsługi oczyszczalni, mechanicznego oczy-
szczania oraz technologiczny. Wbrew temu co się 
powszechnie sądzi, żaden z budynków nie będzie 
stanowił nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Przyszowicach.  
   Swój ostateczny kształt osiągnęły również oby-
dwa bioreaktory A i B. Obecnie trwają prace zwią-
zane z wyposażeniem tych obiektów w zakresie 
instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.    
    Termin rozruchu oczyszczalni ścieków w Przy-
szowicach przewidywany jest w okresie później-
szym niż planowano. Głównym powodem tego 
przesunięcia jest dostosowanie technologii oczy-
szczania ścieków dla osiągnięcia wyższych para-
metrów jakości ścieków oczyszczonych, okre-
ślonych w Dyrektywie nr 91/271/EWG dla aglo-
meracji powyżej 10 000 RLM. Projekt oczyszczalni 
powstał w latach 2005/06 i na chwilę obecną wy-
maga dostosowania do obowiązujących wymogów.

   Przedsiębiorstwo, będąc w porozumieniu z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, opracowało koncepcję 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Przyszowicach. Podstawowy zakres budowy 
oczyszczalni ścieków zostanie ukończony o czasie, 
jednak zmiany wynikające z w/w koncepcji moder-
nizacji i rozbudowy przesuną jej całkowite ukoń-
czenie o około rok. 
    Co do realizacji budowy kolektorów ściekowych, 
grawitacyjnych, ciśnieniowych i kanałów bocznych 
najbardziej zaawansowany jest największy i naj-
wcześniej rozpoczęty kontrakt dotyczący sołectwa 
Gierałtowice. Na lato 2012 r. zaplanowano wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Roboty, jednej 
z głównych ulic tego sołectwa. Podobnie sytuacja 
wygląda w Paniówkach. Tam jednym z ostatnich 
etapów jest wykonanie kanalizacji w ul. Zwy-
cięstwa. Zaawansowanie budowy kanalizacji 
w  Chudowie wynosi obecnie 47%. 
   Najmniejsze zaawansowanie osiąga na razie bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach. Po-
dyktowane jest to wieloma trudnościami w terenie 
i koniecznością wprowadzenia kilku projektów 
zamiennych. 
    Nierozstrzygnięta jest jeszcze sytuacja dotycząca 
dofinansowania budowy podłączeń domowych.  
Prowadzona na przełomie 2011/12 r. akcja pod-

pisywania umów uwieńczona została złożeniem  
29.02.2012r. dużego wniosku obejmującego 
wszystkich, z którymi zawarto umowy. Wniosek 
P G K  Sp. z o.o. uzyskał pozytywna ocenę formalną, 
jednakże ze względu na wyczerpanie puli na rok 
2012 nie uzyskał dofinansowania. Spółka ponowi 
złożenie wniosku do NFOŚiGW w pierwszych 
dniach stycznia 2013 r. - z nadzieją na pozyskanie 
środków z puli na rok 2013.

Kanalizacja bliska półmetka

/Dorota Kubicka - PGK Sp.z o.o./
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KamratyFoto: Tomasz Szołtysek

kontynuowano zabawę, którą jeszcze przed blo-
kiem jubileuszowym zapoczątkowało przedstawie-
nie dla dzieci pt. „Koziołek Niematołek”, wy-
stawione przez Studio Małych Form Teatralnych. 
Kolejnym punktem części rozrywkowej były 
występy młodych talentów z gminy Gierałtowice. 
Organizatorzy oddali scenę we władanie najmłod-
szym mieszkańcom, a ci z dużym wdziękiem pre-
zentowali na niej swoje umiejetności muzyczne, 
taneczne i aktorskie. Pokazy nagradzane były gorą-
cymi brawami licznej publiczności. Większość 
sponad trzydziestu solistów i zespołów do wystę-
pów przygotowywała się pod fachowym okiem 
Beaty Stawowy oraz Sylwii Maślanki - instruktorek 
GOK w Gierałtowicach. 
    Po maluchach przyszedł czas na rocka. Zagrały 
zespoły: Glass Ballerina z Paniówek i gwiazda wie-
czoru - Mirash. Pierwszy dzień zakończyła zabawa 
dyskotekowa.
    Drugi dzień rozpoczął się koncertami chórów 
z gminy Gierałtowice. W ich repertuarze znalazło 
się wiele nowych utworów przygotowanych spe-
cjalnie na występ w Gierałtowicach, m.in. aranżacje 
popularnych przebojów muzyki rozrywkowej. 
Występy śpiewaków przeplatała muzyka w wyko-
naniu Orkiestry Dętej przy OSP Przyszowice pod 
dyrekcją Mirosława Hajduka. Chroniąc się przed 
deszczem orkiestra grała również w środku namiotu 
biesiadnego wypełnionego publicznością. O słońce 
na twarzach postarali się kolejni wykonawcy - 
Zespół dziecięcy „Bajtle z Paniówek”. Maluchy 
urzekły pięknie wykonanymi pieśniami ludowymi, 
ciekawymi układami choreograficznymi i bar-
wnymi, oryginalnymi strojami ludowymi z Pa-
niówek. 
    Jedną z największych atrakcji imprezy był 
występ Aleksandra Trzaski i Jerzy Ciurloka, czyli 
Kabaretu Masztalscy. Niezrównany w opowiadaniu 
dowcipów duet redaktorów Radia Katowice roz-
bawił słuchaczy niemal do łez. Zakończenie spotka-
nia ze śląskim humorem było sygnałem do wyjścia 
na scenę Tekli Klebetnicy - kapeli góralskiej 
z Ustronia. Jako ostatni na Śląskich Godach zagrał 
Supernova Cover Band, wspaniale bawiąc widzów 
polskimi i światowymi przebojami muzyki rozryw-
kowej. Dwudniową imprezę zwieńczył pokaz sztu-
cznych ogni. 
    Warto zaznaczyć, że życie festynu nie koncentro-
wało się jedynie wokół sceny. W trakcie Śląskich    

Godów można było kupić ciekawe książki wysta-
wione na stoisku GBP. Dzieci mogły wziąć udział 
w bezpłatnych warsztatach plastycznych zorga-
nizownych przez świetlice GOK-u, a dorośli 
chętnie odwiedzali stoiska gastronomiczne pro-
wadzone przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich, na 
których serwowano regionalne przysmaki: pyszny 
żurek śląski i kołocz z gminy Gierałtowice. 
    Głównymi organizatorami XVIII edycji Śląskich 
Godów byli: Gmina Gierałtowice, Gminny Ośro-
dek Kultury w Gierałtowicach, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gierałtowicach oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego.    
        

    „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" 
- pod takim hasłem 16 maja br. przebiegał XVI 
Przegląd Teatralny i Recytatorski „Bliskie Spot-
kania”.
   Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Czer-
wionce - Leszczynach swoje talenty artystyczne 
zaprezentowali uczniowie 12 placówek z terenu 
całej Polski. Reprezentantami naszej gminy byli 
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Paniówkach: Julia Pepłowska, Natalia Ryś, Ka-
rolina Ochwald, Aleksandra Maksimowicz oraz 
Mateusz Michalski.
  W kategorii recytacje I miejsce zdobyła 
Aleksandrze Maksimowicz, natomiast Nagrodę 
Grand Prix otrzymała bezkonkurencyjna Natalia 
Ryś, uczennica drugiej klasy gimnazjum.

/ZSP w Paniówkach/

Recytatorskie sukcesy 
uczennic z Paniówek

    Tegoroczny czerwiec był dla Państwa Ireny 
i Adama Wilczków z Przyszowic wyjątkowy. 
W tym miesiącu minęło bowiem 65 lat od dnia, 
w którym się pobrali. Z okazji niezwykłego jubile-
uszu małżonkowie zewsząd otrzymywali gratu-
lacje i życzenia. Nie zabrakło ich też od gospo-
darzy gminy i sołectwa.
    11 czerwca jubilatów odwiedzili: wójt gminy 
Joachim Bargiel, sołtys Przyszowic Andrzej Ga-
wlik, Jerzy Skrzydeł z Urzędu Gminy i reporter 
„WIEŚCI”. Do gratulacji oraz serdecznych ży-
czeń goście dołączyli bukiet kwiatów i dyplom 
z dedykacją na okoliczność jubileuszu. Przy stole 
spędzono wspólnie godzinę z okładem. Był czas 
na wysłuchanie wspomnień z lat młodości, 
którymi gospodarze chętnie się dzielili. Pan 
Adam, z natury wesoły, opowiadał o swojej pracy 
w kopalni i rodzinie. Z dumą pokazywał zdjęcia 
wiszące na ścianie. Na jednym z nich wskazał 
ks. biskupa Stefana Cichego, ciepło się uśmie-
chając wyjaśnił: - to jest mój siostrzeniec.   
    Pani Irena, skłonna do refleksji, wróciła pa-
mięcią do dnia ślubu zawartego w przyszowickim 
kościele. - Chciałam koniecznie mieć fotografię 
z mężem, zrobioną w dniu ślubu, ale w roku 1947 
w Przyszowicach nie było to takie proste. - 
wspomina - Najbliższy fotograf był w centrum 
Zabrza. Pojechaliśmy tam dorożką. Goście cze-
kali na nas od 14.00 do 18.00 - pół wesela, ale za to 
dużo radości miały dzieci, które towarzyszyły nam 
w tej wyprawie. 
    Czas spędzony u rodziny Wilczków upłynął 
szybko. Wizytę zakończyło pozowanie do pa-
miątkowej fotografii, na tle zegara, który odmie-
rzył już nie jedną godzinę z życia gospodarzy.

Żelazne Gody
Państwa Wilczków

/J. Miszczyk/

Dokończenie ze strony 1.

Wyśpiewali Brązowy Dyplom
    Chór Cecylia z Paniówek odniósł 
znaczący sukces artystyczny. W tra-
kcie XI Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie, wy-
śpiewał „Brązowy Dyplom”.

Wyprawę chóru na Warmię i Mazury 
relacjonuje Jerzy Skrzydeł.

    Od 25 do 27 maja br. chór „Cecylia”  
przebywał na Warmii i Mazurach. 
Powodem wyjazdu było zaproszenie na 
XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Barczewie. Na festiwalu śpiewało 15 
chórów z Polski i z zagranicy. 
    Barczewo leży kilkanaście km od Olsztyna, na 
wschód, w stronę krainy wielkich jezior mazur-
skich. Jest to rodzinne miasto twórcy „Roty” Fe-
liksa Nowowiejskiego. Po całonocnej podróży 

00 przez Polskę na 7 dotarliśmy do sanktuarium 
maryjnego w Gietrzwałdzie - Bazyliki Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, gdzie w połowie XIX w.

NMP objawiła się polskim dzieciom. Piękna Pani  
przychodziła do dzieci przez dwa miesiące. Zosta-
wiła po sobie cudowne źródełko. Na miejscu obja-
wień, uznanych w latach 70 XX w. jako jedyne 
objawienia prywatne w Polsce, wybudowano sank-
tuarium. Rano w trakcie mszy św., śpiewaliśmy na 
chórze bazyliki. Wysłuchaliśmy też opowieści 

Dokończenie na s.5

Chór „Cecylia” w Świętej Lipce

 foto: Andrzej Lempa

/J.M./
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Dziesiąty tysiąc w Chudowie

    Strażacy z Przyszowic obchodzą w tym roku 
125-lecie swojej działalności. Uroczystości jubile-
uszowe odbyły się 16 czerwca. Rozpoczęła je  
zbiórka przed przyszowicką remizą. Wzięli w niej 
udział strażacy oraz osoby i przedstawiciele 
organizacji i instytucji, którym sprawy pożarnictwa 
są bliskie sercu. Obecni byli m.in: wójt gminy Gie-
rałtowice Joachim Bargiel, prezes Zarządu Powia-
towego ZOSP RP w Gliwicach Andrzej Frejno, 
członek Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP 
Tadeusz Mamok, prezes Zarządu Gminnego OSP 
Alfred Kubicki, przedstawiciele i poczty sztanda-
rowe jednostek OSP z gminy Gierałtowice, ZSP 
z Przyszowic, chóru Słowik, Koła Gospodyń Wiej-
skich, LKS Jedność 32 Przyszowice, Hodowców 
Gołębi Pocztowych i górników. Nie zabrakło 
również Orkiestry Dętej przy OSP Przyszowice 
pod dyrekcją Mirosława Hajduka.    

Uroczysta zbiórka

Gratulacje, gratulacje ...
    Wójt Bargiel dziękował strażakom za dzieło, 
którego dokonali, uczestnicząc w wielu akcjach 
gaśniczych i ratunkowych. Gratulował wyszko-
lenia. Życzył rozwoju umiejętności taktycznych 
oraz zdrowia pod opieką św. Floriana. 
    Druh Tadeusz Mamok powiedział m.in.: Tak jak 
OSP Przyszowice jest perełką pośród straży gminy 
Gierałtowice, tak cała OSP gminy jest strażą, którą 
podziwiamy, a nawet spoglądamy na nią z małą 
nutką zazdrości. Gratulował również strażakom 
w imieniu swoim i generała brygadiera Zbigniewa 
Meresa - prezesa Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego OSP RP w Katowicach. 
    W podwójnej roli wystąpił Marek Błaszczyk, 
jako współgospodarz uroczystości i przewodni-
czący RG. Przekazał na ręce prezesa OSP Przyszo-
wice Andrzeja Gawlika pamiątkową tablicę z oko-
licznościową dedykacją wójta gminy i własną.
    Z podziękowaniami i gratulacjami dla jubilatów 
wystąpili również pozostali goście uroczystości. 

Odznaczenia
      Jubileusz był okazją do uhonorowania wielu 
strażaków oraz osób wspierających OSP w Przy-
szowicach. Medale za zasługi dla pożarnictwa, 
przyznane przez Prezydium Zarządu Wojewódz-
kiego OSP RP w Katowicach, otrzymali - Złote: 
Helena Koleczko, Marek Błaszczyk i Piotr Laszik. 
Srebrne: Małgorzata Gawlik, Jolanta Fojcik, Gra-
żyna Malec, Halina Sabasz, Witold Nocoń i Kamil 
Sobota. Brązowe: Grażyna Gawlik i Piotr Drażyk. 
Medalami dekorowali: prezesi Alfred Kubicki,  
Andrzej Frejno oraz druh Tadeusz Mamok.
    Odznakę Wzorowy Strażak przyznano druhom: 
Michałowi Bursemu, Rafałowi Mazurowi i Jac-
kowi Mizerze. Okolicznościowymi statuetkami 
z okazji 125-lecia OSP Przyszowice uhonorowano: 
wójta Joachima Bargiela, prezesa OSP Przyszowice 
Andrzeja Gawlika, prezesa LKS Jedność 32 Przy-
szowice Mariana Szołtyska, Ireneusza Szołtyska, 
ZSP w Przyszowicach i Firmę EKO-FLORA. 

Pod opiekę św. Floriana
    Po części oficjalnej strażacy przemaszerowali do 
kościoła , gdzie  ks. proboszcz   od-
prawił mszę św. w ich intencji.
- 125 lat to wiele pokoleń służby dla przyszowiczan, 
wiele uczynionego dobra i wskrzeszonych nadziei, 
kiedy wszystko się wali, a ogień trawi dobytek. 
Strażacy stają do walki z żywiołami, aby wlewać 
w ludzkie serca nadzieję, dziękuję Wam za to.  - 
powiedział  m.in. w tracie mszy ks. Niedziela. 
   Po nabożeństwie dalszą część jubileuszu kon-
tynuowano na terenie remizy, gdzie podano obiad, 
a później bawiono się na festynie strażackim.

Adam Niedziela

Z kart historii
    Pierwszy dokument mówiący o utworzeniu 
Związku Sikawkowego w Przyszowicach pochodzi 
z 1 sierpnia 1883 roku. Statut związku podpisano 
31 grudnia 1887 roku i tę datę strażacy uznali za 
początek działania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przyszowicach. Pierwszym przewodniczącym 
Związku Sikawkowego został Pan Gramcz, a człon-

Cecylia na Warmii i Mazurach cd.

przeora sanktuarium i napiliśmy się wody z cudo-
wnego źródełka. Po zaprowiantowaniu się w miej-
scu noclegowym w Wilimach nad jeziorem Dadaj 
wyruszyliśmy do Łęgajn, aby dać koncert w parafii 
pw. św. Maksymiliana Kolbego. Naszą widownię 
stanowiła miejscowa młodzież ze szkoły podsta-
wowej wraz z wychowawcami, którzy koncert 
okrasili gromkimi brawami. Rano 26 maja w ko-
ściele św. Anny w Barczewie, odbyło się przesłu-
chanie naszego chóru przed komisją składającą się 
z 3 profesorów muzyki z Bratysławy, Katowic i Ol-
sztyna. Występ w ramach festiwalu rozpoczęliśmy 
„Rotą” F. Nowowiejskiego. Dalej zaśpiewaliśmy 
„Błogosławionego człowieka” Wacława z Szamotuł,

„Speculum” i „Salus” z Litanii Loretańskiej Rei-
mana, „Alelluja Amen” Berga, „Modlitwę o pokój” 
Norberta Blachy, „Śląskie hasiorki”, „Krakowskie 
wesele” F. Nowowiejskiego. Chórowi akompanio-
wał na akordeonie nasz organista Paweł Widera. 
Zaraz po nas występował chór dziecięcy „Cantus 
Angelus” z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. 
Niestety nie mogliśmy wysłuchać innych występów 

45 konkursowych bo o 12 mieliśmy koncert w sanktu-
arium maryjnym pw. Nawiedzenia NMP w Świętej 
Lipce. Po mszy św. daliśmy koncert przy pełnym 
kościele.                                                     

00 
    O godz. 19 w barczewskim kościele ogłoszono 
wyniki festiwalu. Grand Prix zdobył chór Akademii 
Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej i wię-

.

kszość nagród regulaminowych.  Nagrody rozdano 
za najlepsze wykonanie muzyki dawnej, kompozycji 
współczesnej, kompozycji F. Nowowiejskiego i dla 
najlepszego dyrygenta. „Cecylia” odniosła swój naj-
większy sukces - wróciliśmy z Barczewa z brązo-

00 
wym dyplomem. W niedzielę o 10 „Cecylia” za-
śpiewała po raz ostatni na warmińskiej ziemi w Bar-
czewie, tworząc oprawę mszy św., na której mo-
gliśmy ucałować relikwie bł. Jerzego Popiełuszki. 
Po tak atrakcyjnym pobycie i pięciu występach 
w późnych godzinach nocnych wróciliśmy do Pa-
niówek. Szczególne podziękowania chciałbym zło-
żyć naszej Pani dyrygent, Andronice Krawiec, za 
pracę włożoną w przygotowanie chóru do tej mię-
dzynarodowej imprezy. Serdeczne dzięki i 100 lat. 

kami zarządu: Franciszek Widuch, Franciszek So-
bota, Pan Bieniek, Florian Skrzypczyk, Emanuel 
Lorek i Paul Jojko.
    Pod obecną nazwą Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przyszowicach funkcjonuje od 10 maja 1906 roku. 
Pierwszym jej komendantem został Wilhelm Kuś. 
W tym czasie swoją remizę urządzili w wozowni 
użyczonej przez Franciszka von Raczka.
    Strażacy z Przyszowic nie ograniczali się jedynie 
do walki z ogniem. Zapisali również piękną kartę 
w historii walk o przyłączenie Śląska do Polski. 
W okresie powstań śląskich, niemal wszyscy wstą-
pili do kompanii przyszowickiej, której dowódcą był 
strażak Franciszek Lipka. 
    Po wywalczeniu niepodległości nastąpił okres 
rozwoju OSP, szczególnie pod ręką ogniomistrza 
Nikodema Pyki. Poza sukcesami w działalności bo-
jowej i szkoleniowej, strażacy mogli również po-
szczycić się założeniem orkiestry dętej, a później 
i smyczkowej.
    W 1926 roku, z okazji jubileuszu Przyszowic, 
jednostka otrzymała pierwszy sztandar, który po-
święcił ks. Franciszek Pogrzeba. Sztandar zaginął 
jednak w czasie II wojny światowej. W roku 1946 
ufundowano nowy, który do dnia dzisiejszego jest 
chlubą jednostki.
    Pierwszy wóz strażacki zakupiony został z fun-
duszy jednostki w roku 1962. W 1971 roku powo-
łano Społeczny Komitet Budowy Remizy Stra-
żackiej w Przyszowicach, na czele którego stanął 
druh Jerzy Dworaczek. Remizę z lat 70-tych rozbu-
dowano i zmodernizowano w bieżącym roku ze 
środków gminy Gierałtowice.
    Na przestrzeni ostatnich lat strażacy z Przyszowic 
brali udział w wielu dużych akcjach ratowniczo-
gaśniczych, m.in.: przy gaszeniu wielkiego pożaru 
lasów w Kuźni Raciborskiej w roku 1992, a także 
w trakcie wielkich powodzi, które nawiedziły gminę 
w roku 1997 i 2010.
    Od 1 lipca 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przyszowicach należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

/Źródło: A. Gawlik, opr. J. Miszczyk/

Foto: J. Miszczyk
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Alicja Idzikowska - najlepsza w kraju, 
Katarzyna Durczyńska - wicemistrzynią 
Śląska. 

    Pięknie rozwija się talent pływacki młodych 
gierałtowiczanek: Alicji Idzikowskiej i Kata-
rzyny Durczyńskiej - uczennic Szkoły Podsta-
wowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach. 
   Alicja Idzikowska okazała się bezkonku-
rencyjna na Mistrzostwach Śląska dzieci 10-let-
nich, które rozegrano 19 maja br. na 25 m basenie 
w Knurowie. Za osiągnięte wyniki zdobyła tytuł 
najlepszej zawodniczki mistrzostw.
   Tydzień później na tym samym basenie wystar-
towała w zawodach zaliczanych do Ogólnopol-
skiego Drużynowego Wieloboju Pływackiego 
dzieci 10-letnich. Zawody te rozgrywano równo-
cześnie i na tych samych dystansach w 17 miastach 
Polski. Alicja, wg nieoficjalnego zestawienia krajo-
wego opublikowanego przez MKS Joradan Kraków 
(do którego odsyła PZP), osiągnęła w wieloboju 
najlepszy wynik w Polsce - 1327 pkt. FINA.  
   Ala pływa wyczynowo od 2 lat w TKKF 
Szczygłowice. Trenuje 5 razy w tygodniu po półto-
rej godziny. Na treningu przepływa średnio 3 km.
    Katarzyna Durczyńska zdobyła na 100 m 
stylem klasycznym srebrny medal Mistrzostw 
Śląska 13-latków, na 200 m klasykiem była 5. 

Zawody rozegrano 1-2 czerwca br. w Radlinie. 
Dwa tygodnie później wystartowała na Między-
wojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Mło-
dzików w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na swoim 
koronnym dystansie (100 m klasykiem) zajęła 
9 miejsce, ustanawiając rekord życiowy 1,20‘01. 
W sztafecie 4x50 m stylem zmiennym ustanowiła 
na swojej zmianie kolejny rekord życiowy: 36,43 - 
wynik ten daje jej 3 m w rankingu ogólnopolskim.
    Kasia od 3 lat trenuje w TKKF Szczygłowice, 
podobnie jak Ala - 5 razy w tygodniu po półtorej 
godziny. Po skończeniu SP w Gierałtowicach, wy-
biera się do Gimnazjum Sportowego w Radlinie 
koło Rybnika. 

Alicja Idzikowska Katarzyna Durczyńska

    6 czerwca w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektronicznych w Gliwicach, w którym uczy się 
pięściarka Gardy Monika Rys, odbył się Dzień 
Kibica z pokazami sztuk walki. Wzięli w nich 
udział zawodnicy Gardy Gierałtowice. Zaprezen-
towali m.in.: rozgrzewkę, technikę oraz elementy 
treningu bokserskiego. Klaudia Tomecka i Monika 
Rys stoczyły walkę pokazową, nagrodzoną dużymi 
brawami.
- Chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że boks to 
nie bijatyka, lecz szlachetna sztuka obrony. Chcie-
liśmy również uświadomić młodzieży, że poprzez 
uprawianie tej dyscypliny można osiągnąć bardzo 
duże sukcesy, czego dowodem jest uczennica 
goszczącej nas szkoły.  - powiedział trener Adam 
Spiecha.

Zarząd KS Garda Gierałtowice pragnie serdecznie 
podziękować dyrekcji szkoły - Paniom: Weronice 
Tebince i Aleksandrze Bylińskiej oraz wychowa-
wczyni Moniki Rys, Pani Aleksandrze Wach-
tarczyk-Wielkopolan za zaproszenie oraz wspie-
ranie naszej zawodniczki w karierze sportowej.

/Opr. i foto: J.M./

BOKS
Promocja boksu w szkole

    W maju zawodnicy sekcji pływackiej LKS 
Jedność 32 Przyszowice zadebiutowali w Mis-
trzostwach Śląska. W zawodach brali udział 
uczniowie z rocznika 2002. Odbyły się one 
19 maja br. na basenie o długości 25 m w Knu-
rowie, zaś tydzień później - 26 maja w Ogólno-
polskich Zawodach Drużynowych, które również 
odbywały się w Knurowie.  
    W Mistrzostwach Śląska udział brali: Paulina 
Pierchała, Wiktoria Pielka, Adam Kruczkowski, 
Bartosz Prokop, Patryk Wiszniowski i Dominik 
Małyszek. 
    Zawodnicy startowali w kilku konkurencjach 
z podziałem na dwa bloki startowe. Najlepsze 
wyniki naszych zawodników przedstawiały się 
następująco: Paulina Pierchała - 13 miejsce na 
100 m stylem grzbietowym. Pielka Wiktoria - 
16 na 100 m stylem grzbietowym. Bartosz 
Prokop - 8 miejsce na 200 m stylem dowolnym, 
10 miejsce na 100 m stylem dowolnym, 16 miej-
sce na 100 m stylem zmiennym. Kruczkowski 
Adam - 9 miejsce na 200 m stylem dowolnym, 
11 miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 13 miej-
sce na 100 m stylem dowolnym. Wiszniowski 
Patryk - 18 miejsce na 50 m stylem grzbietowym. 
Małyszek Dominik - 41 na 50 m stylem do-
wolnym. 
    Należy podkreślić, iż poziom zawodów był 
bardzo wysoki, szczególnie wśród dziewcząt, 
które pływały szybciej niż chłopcy w większości 
konkurencji. 
    Podczas zawodów ogólnopolskich ważna była 
umiejętność pływania wszystkimi stylami, aby 
liczyć się do ogólnej klasyfikacji indywidualnej 
i drużynowej. Nasz klub reprezentowali zawo-
dnicy: Paulina Pierchała, Wiktoria Pielka, 
Adam Kruczkowski, Bartosz Prokop, Patryk 
Wiszniowski. Zawodnicy musieli wystartować 
w 4 konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 50 m 
stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym 
oraz 100 m stylem zmiennym. W tych zawodach 
wśród dziewcząt startowało 287 zawodniczek, 
a wśród chłopców  301 zawodników. Drużynowo 
zajęliśmy jako klub 49 miejsce na 79 klubów 
z całej Polski. Uważam, że jak na pierwsze tego 
typu zawody, wypadliśmy bardzo dobrze, gdyż 
kluby ze Śląska, które startują dłużej od nas zajęły 
miejsca za nami. 
    Warto dopowiedzieć, że we właściwym tre-
ningu pływackim nasi zawodnicy uczestniczą 
dopiero od pół roku. W pierwszym semestrze III 
klasy uczyli się opanowywać poszczególne style 
pływackie.  Alicja Stachura

    Turniej rozegrano w dniach 13-16 czerwca na 
ringu w Myszkowie. O Czarne Diamenty walczyli 
juniorzy z Ukrainy, Niemiec, Kosowa i wielu klu-
bów krajowych. Juniorzy Gardy mieli okazję sto-
czyć pojedynki z zawodnikami z górnej półki 
bokserskiej.
    Bartłomiej Telinga waga średnia (75 kg) już 
w eliminacjach trafił na mistrza Niemiec Christofa 
Grafera. Początek starcia był wyrównany. Z upły-
wem czasu Grafer zaczął dominować w ringu 
i ostatecznie pokonał Bartka decyzją sędziów 5-0. 

   Drugi z naszych reprezentantów - Mateusz 
Rumin waga półciężka (81 kg) w eliminacjach po-
konał reprezentanta Wisły Kraków Waszę Pogory-
syana. W finale spotkał się z aktualnym brązowym 
medalistą Mistrzostw Polski Błażejem Surowcem 
z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.Walka miała wy-
równany przebieg, lecz końcówki rund lepiej 
akcentował Surowiec. Większe doświadczenie 
i spryt ringowy Surowca zaważyły na ocenie walki 
przez sędziów, którzy jednogłośnie orzekli zwy-
cięstwo boksera z Ostrowca.  

    1 czerwca br. w Szkole Podstawowej 
im. K. Miarki w Przyszowicach odbył się „Dzień 
Sportu”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV - 
VI, prezentując swoje umiejętności taneczne 
oraz sportowe.
   Już od kilku lat w przyszowickiej podstawówce, 
odbywa się Dzień Sportu we współpracy z klubem 
sportowym LKS Jedność 32 Przyszowice. Tradycję 
kontynuowano także w tym roku. 
W programie znalazł się turniej gier i zabaw. Każda 
klasa wystawiła drużynę składającą się z 10 zawo-
dników, w skład której wchodziło 5 dziewcząt oraz 
5 chłopców. Drużyny rywalizowały w 20 konku-
rencjach oraz prezentowały układ taneczny. Zawody 
zorganizowała dr Alicja Stachura wraz z pomocą 
uczniów: Kamila Stareczeka, Jakuba Woźniczki 
i Julii Pawluk.   
Turniej wygrała klasa VI a, której wychowawcą jest 
mgr Eryka Dymarz.

Wyniki przedstawiały się następująco: 1. Klasa VIa, 
2.Klasa Va, 3.Klasa Vb, 4.  Klasa VIb
5. Klasa Iva, 6. Klasa IVb. 
   Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz 
słodki poczęstunek. Słodkie nagrody dla wszyst-
kich uczestników ufundowała US „Malinka”. 
Zwycięzca (VIa) turnieju otrzymał puchar ufun-
dowany przez dr Alicję Stachurę,
    Prezes klubu sportowego LKS Jedność 32 
Przyszowice Marian Szołtysek ufundował i prze-
kazał sprzęt sportowy, który będzie pomagał roz-
wijać sprawność uczniów szkoły. 

/ZSP Przyszowice/

    23 czerwca na boisku LKS Gwiazda Chudów 
rozegrano Turniej Piłkarski Oldbojów im. Piotra 
Kanclerza. Tradycyjnie wzięły w nim udział dru-
żyny: Górnika Zabrze, Związku Zawodowego 
Górników i zespół gospodarzy. W tym roku stawkę 
uzupełniła drużyna występująca pod nazwą 
Reprezentacja Śląska. 
    Turniej wygrała jedenastka ZZG w Polsce KWK 
Sośnica-Makoszowy, pokonując Cd. na s. 7
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Klaudia Wagner kontra Tomasz Semik

Dominik Waluś egzekwował rzut wolny z odległości około 
30 m, po którym piłka minęła graczy w polu karnym i zatrzy-
mała się w siatce bramki. Osiem minut później Krystian Sosna 
przerzucił w polu karnym piłkę nad biegnącym w jego kierunku 
bramkarzem gości i zrobiło się 3:0 dla Przyszowic. Na try-
bunach zawrzało. Kibice skandowali: jeden, dwa, trzy, ... mało! 
Klaskając, wyśpiewywali nazwiska zawodników, m.in.: 
Krystian Sosna, Rafał Hajok, Daniel Piechota. Na stadionie 
czuć było już atmosferę zwycięskiej fety, a ta rozpoczęła się 
zaraz po zakończeniu meczu.

Dokończenie ze strony nr 8

    Podsumowując sezon warto powiedzieć, że duże brawa za 
wynik należą się również Tempu Paniówki, drugiemu z na-
szych zespołów,  który w końcowej klasyfikacji zajął 3 miejsce 
- najwyższe w historii klubu. Występy tej drużyny w ostatniej 
części sezonu przebiegały trochę w cieniu meczów lidera, który 
ze zrozumiałych powodów skupiał na sobie główną uwagę.

Marian Szołtysek - prezes LKS Jedność 32 Przyszowice 

Marek Błaszczyk - sponsor klubu

Trzy pytania do Jakuba Musioła   

    Oczywiście bardzo cieszę się z awansu, jak każdy w naszym 
klubie. Chciałem podziękować piłkarzom, trenerom: Eugeniu-
szowi Kołtce, za bardzo dobrą pierwszą część sezonu i Jakubowi 
Musiołowi, za prowadzenie drużyny w ostatnich meczach. 
Podziękowania kieruję również do Marka Błaszczyka, który 
wspiera nasz klub, a także do wszystkich działaczy i praco-
wników technicznych. 
    Przywilej grania w IV lidze stawia przed Zarządem Jedności 
nowe zadania, którym musimy sprostać. Trzeba uzyskać 
licencję na grę w IV lidze, a to oprócz załatwienia wielu spraw 
formalnych wymaga również nakładów finansowych, 

na przykład związanych z wymogami bezpieczeństwa - trzeba 
oddzielić od siebie trybuny dla kibiców gości i gospodarzy.
    Prowadzimy także rozmowy z kandydatami na nowego 
trenera. Klub musi pozyskać do gry młodzieżowców. Chcemy 
dobrze wypaść w IV-ligowym debiucie, a w kolejnych sezonach 
awansować do III ligi.

    Cały czas wierzyłem, że drużyna awansuje, nawet w chwili, 
kiedy przechodziła trudny okres i zaczęła przegrywać mecze. 
Ze swojej strony starałem się wszystko dopiąć na ostatni guzik, 
tak żeby zawodnicy mieli większy komfort. Myślę, że o koń-
cowym sukcesie zadecydowała dobra organizacja wszystkich 
spraw związanych z klubem i grą. W nowym sezonie postaram 
się również wspierać nasz klub. 

O awansie do IV ligi mówią:

„WIEŚCI”: Przejął Pan drużynę w trudnym okresie, kiedy 
znowu należało zacząć wygrywać. Nie bał się pan odpowie-
dzialności, lub tego, że koledzy z boiska nie zechcą Pana 
słuchać.
Jakub Musioł: Nie obawiałem się tego. Dogadaliśmy się, że na 
meczu i zajęciach jestem trenerem, a kolegujemy się po zakoń-
czeniu. 
Czy zmienił Pan coś w przygotowaniach do ligowych 
występów?
J.M.: Na treningach ćwiczyliśmy m.in. stałe fragmenty gry oraz 
dynamiczne akcje wykonywane po kilka razy, tak, aby wyko-
nywać je później automatycznie. 
Czy końcowy sukces zachęcił Pana do zajęcia się 
trenowaniem piłkarzy?
J.M.: Myślę o tym. Mam też wiedzę na ten temat zdobytą w cza-
sie studiów na katowickiej AWF. 

/Opr. J. Miszczyk/

Foto: J. Miszczyk
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Klasa „A”  - grupa Zabrze

Klasa „A” grupa Zabrze
    Drużyny występujące w klasie „A” grupy 
zabrzańskiej zakończyły sezon 16 czerwca. Nie 
był on udany dla LKS 35 Gierałtowice, który 
zajął w grupie 15 miejsce i spadł do niższej 
klasy. Drugi z naszych zespołów Gwiazda Chu-
dów zakończył ligowe boje na 10 pozycji.

w finale chudowską Gwiazdę 4:1. Miejsce 
3. Zajął Górnik Zabrze, a 4. Reprezentacja 
Śląska.
   Wszystkie drużyny obdarowane zostały 
pamiątkowymi pucharami i dyplomami, które 
wręczała wiceprzewodnicząca RG Agnieszka  
Czapelka.
    Po zakończeniu zmagań na boisku była okazja 
do biesiadowania i zabawy. Oprawę muzyczną 
tej części spotkania zapewnił zespół Śląskie 
Bajery z Ornontowic - jedyna na Górnym 
Śląsku kapela podwórkowa, wielokrotnie nagra-
dzana na festiwalach ogólnopolskich. /J.M./

Dokończenia ze s. 6

   14 czerwca w Przyszowicach odbyła się Gimnazjada - zawody sportowe 
w których rywalizowali uczniowie gimnazjów z gminy Gierałtowice. 
W programie znalazły się m.in. konkurencje biegowe, sprawnościowo-
szybkościowe i siłowe.
    Załamanie pogody sprawiło, że część konkurencji rozegrano w sali spor-
towej przyszowickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Na zewnątrz ry-
walizowali jedynie biegacze. Deszcz nie ostudził jednak sportowego ducha. 
Zarówno na stadionie szkolnym, jak i pod dachem emocji nie zabrakło. Wielu 
konkurencjom towarzyszył wspaniały doping, zwłaszcza w rywalizacji 
zespołowej. Szkoły stały murem za swoimi zawodnikami. Tak było m.in. 
w trakcie drużynowego toru przeszkód, przy przeciąganiu liny oraz podczas 
sztafet biegowych 4x400 m dziewcząt i chłopców. Zawodnicy dawali 
z siebie wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Podkreślić trzeba, że wielu z nich 
startowało z powodzeniem w kilku konkurencjach. Do najbardziej zapraco-
wanych należał Tomasz Lisowicz z Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, który 
został uznany najlepszym zawodnikiem Gimnazjady. W punktacji generalnej 
najlepsi okazali się gimnazjaliści z Paniówek. 2 miejsce zajęły Przyszowice, 
a 3. Gierałtowice.
    Najlepszym sportowcom i drużynom gratulowali m.in.: wójt gminy 
Joachim Bargiel, przewodniczący RG Marek Błaszczyk oraz dyrektorzy 
ZSP: Aleksander Jendryczko z Przyszowic, Urszula Cieślik z Gierałtowic 
i Małgorzata Wiśniewska z Paniówek.
    Organizatorami zawodów byli ZSP z Przyszowic i gmina Gierałtowice, 
a patronat nad nimi objęli wójt gminy i przewodniczący RG Gierałtowice.
    - Gimnazjada poświęcona była kulturalnemu kibicowaniu oraz przestrze-
ganiu zasad fair play. Mamy nadzieję, że idea czystej gry ważna będzie dla 
naszych uczniów nie tylko w sporcie, ale i w życiu prywatnym. - objaśnia 
koordynatorka imprezy Katarzyna Szolc z ZSP w Przyszowicach. /J.M./

Foto: J. Miszczyk
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Liga okręgowa, grupa: Katowice IV 
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16. Carbo Gliwice 
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Chcesz szybko, łatwo i przyjemnie 
nauczyć się pływać?

Zadzwoń: 782 243 335

Chcesz szybko, łatwo i przyjemnie 
nauczyć się pływać?

Zadzwoń: 782 243 335
Wakacyjny Kurs Nauki Pływania

Szkoła Pływania

Nauka i doskonalenieNauka i doskonalenie

Szkoła Pływania

Zapraszamy dzieci od 4-go roku życia, młodzież 
oraz osoby dorosłe.
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki na 
pływalni w Paniówkach.

Stoją od lewej:

W przysiadzie:

 Eugeniusz Kołtko (były trener), Krystian Sosna, Jakub Musioł (trener tymczasowy - od 14 maja), Michał Piotrowicz, Tomasz Waniek, Łukasz Swoboda, Michał Hutka, Piotr Petzelt, Daniel 
Szindler, Marcin Pastor, Tomasz Szindler, Dominik Waluś, Adam Pietryga.

 Rafał Hajok, Paweł Lomania, Ariel Mnochy, Piotr Szołtysek, Krzysztof Kowalski, Marek Błaszczyk (sponsor klubu), Krzysztof Wawrzyniak, Dariusz Wójcik, Daniel Piechota, Piotr Lokwenc.

   Piłkarze Jedności Przyszowice w pię-
knym stylu pokonali 3:0 Carbo Gliwice, 
w ostatnim meczu sezonu i wywalczyli 
mistrzostwo IV grupy ligi okręgowej 
oraz awans do śląskiej IV ligi! 
   

    O tytule i awansie zadecydował ostatni mecz.  
Tylko wygrana dawała przyszowiczanom gwa-
rancję końcowego sukcesu. Z kolei gliwiczanie, 
w przypadku zwycięstwa zachowywali szansę na 
pozostanie w lidze. Stawka pojedynku była dla 
obydwu zespołów olbrzymia. Grali o wszystko! 

. 

    Najważniejszy w historii przyszowickiego 
klubu mecz piłkarski rozpoczął się 9 czerwca 
o godz. 17.00 na stadionie w Przyszowicach.
    Spotkanie rozegrano przy pełnych trybunach. 
Oglądało je około 400 kibiców. Nie zabrakło tran-
sparentów z hasłami: „IV liga dla Przyszowic” 
i „Zawsze, wszędzie Jedność najlepsza będzie”.
    Jedenastki Jedności i Carbo wyszły na murawę 
skoncentrowane. W pierwszych minutach meczu 
widać było wzajemny respekt zespołów. Piłkarze 
starali się grać uważnie, bez ryzyka. Kiedy już 
wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się

bez bramek, gospodarze wykorzystali nadarzającą 
się okazję. Do piłki zmierzającej w stronę linii 
bocznej boiska, po przeciwnej stronie trybun, zdo-
łał dobiec Ariel Mnochy. Wymanewrował dwóch 
obrońców Carbo i dośrodkował w pole karne do 
nadbiegającego Rafała Hajoka, a ten pewnie 
strzelił gola. 1:0 zakończyło pierwszą połowę.
    W pierwszych minutach drugiej goście mieli 
okazję na wyrównanie, ale Daniel Piechota kapi-
talnie obronił strzał napastnika Carbo Adriana 
Boka. W 59 minucie było już 2:0 dla Jedności. 

Dokończenie na stronie nr 7


