
    27 września podczas uroczystej sesji Rady 
Gminy nadano wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Gierałtowice”. W kategorii indywi-
dualnej otrzymali je: Maria Brosz - lekarka 
pediatra z Paniówek, Monika Organiściok - 
założycielka i kustosz Izby Regionalnej w Chu-
dowie, Joachim Bargiel - wójt gminy Gierał-
towice oraz Edward Jan Pyka - autor książek 
historycznych o Przyszowicach. 
W kategorii jednostek organizacyjnych wyróż-
nieniem uhonorowano: Koło Gospodyń Wiej-
skich w Gierałtowicach, Ludowy Klub 
Sportowy Jedność 32 Przyszowice 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Paniówkach.
   
    „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” 
jest najwyższym wyróżnieniem gminy. 
Przyznawane jest za wybitne działania pro-
mujące gminę oraz działalność mającą 
wpływ na podniesienie poziomu życia 
mieszkańców w różnych dziedzinach, m.in.: 
kulturze, oświacie, gospodarce, zdrowiu, 
sporcie. Wyróżnienie przyznawane jest 
w kategorii osób fizycznych oraz osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych. 
Ustanowiła je i nadaje Rada Gminy

.

Gierałtowice na wnioski: Rad Sołeckich, lokal-
nych organizacji, a także grup mieszkańców 
liczących co najmniej 50 osób. Laureatów 
(spośród wszystkich nominowanych) wybiera 
kapituła złożona z członków Rady Gminy. 
   

    Wyróżnienie, którego symbolem jest statu-
etka odlana z brązu, przyznawane jest raz na 
5 lat, zawsze w roku jubileuszu gminy. 
Tegorocznym laureatom wręczali je: Marek 
Błaszczyk - przewodniczący Rady Gminy oraz 
Agnieszka Czapelka - wiceprzewodnicząca 

RG i jednocześnie przewodnicząca 
kapituły wyróżnienia. Nagrodzeni nie 
kryli wzruszenia, dziękując za 
docenienie ich pracy, która często 

stała się także pasją życia. Edward 
Jan Pyka - senior w gronie laureatów, 

powiedział m.in.: - Myślę, że każdy z nas 
nagrodzonych swoimi działaniami przyczynił 
się do wyeksponowania tego, co w gminie jest 
najcenniejsze. 

. 

Sylwetki laureatów przedstawiamy na s. 2

/J.M./

Przyszowice

    1 listopada mieszkańcy gminy i przyjezdni 
tłumnie odwiedzili miejscowe cmentarze. 
Z kościołów wyruszyły uroczyste procesje, 
kapłani odprawiali nabożeństwa za zmarłych.                                 
Modlono się również przy symbolicznych    
grobach-pomnikach, poświęconych często  
całym grupom osób związanych wspólnym 
losem, historią, pasją czy zawodem. 
    Jeden z takich pomników stoi na cmentarzu 
w Przyszowicah. W hołdzie zmarłym śpie-
wakom i muzykom ufundowali go człon-
kowie Chóru Słowik.

Pamięć, znicze, kwiaty

/J.M./

Marcin Wyrostek
zagrał w Gierałtowicach

   Marcin Wyrostek - najbardziej znany polski 
akordeonista był gościem specjalnym X Kon-
certu Muzyki Organowej w Gierałtowicach. Statuetka - „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”

Więcej na str. 6
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Druk: CUD-DRUK 

Zasłużeni 
dla gminy
Sylwetki laureatów

Maria Brosz
lekarz pediatra

   Jest absolwentką 
Akademii Medycznej 
w Zabrzu, którą ukoń-
czyła w roku 1972.    
Lekarz z powołania - to 
opinia o Marii Brosz 
wielu mieszkańców nie 
tylko Paniówek, gdzie 
mieszka lekarka, ale i okolicznych miejscowości. 
    Pracę zawodową rozpoczęła na oddziale dzie-
cięcym szpitala w Rybniku. Niemal równocześnie 
zaczęła leczyć w Wiejskim Ośrodku Zdrowia 
w Przyszowicach, a następnie w Paniówkach 
i Chudowie. Duże zaangażowanie zawodowe oraz 
talenty organizacyjne sprawiły, że wkrótce została 
kierownikiem tych ośrodków.
    Od samego początku pracy szczególną troską 
otacza dzieci i to właśnie pediatria stała się jej spe-
cjalizacją medyczną.
    Działalność doktor Marii Brosz wykracza da-
leko poza ramy obowiązków lekarza. Na ogromne 
uznanie zasługuje jej opieka nad dziećmi ze śro-
dowisk ubogich, gdzie z poświeceniem, bezinte-
resownie pomaga i reaguje na każdy sygnał biedy 
oraz potrzeby leczenia dzieci i dorosłych. Mocno 
angażuje się w opiekę nad dziećmi z rodzin 
wielodzietnych, szczególnie tam gdzie rodzice 
wykazują małe zainteresowanie. Niesie im nie 
tylko pomoc medyczną, ale interesuje się również 
przebiegiem ich edukacji, a nawet wspiera je 
finansowo, umożliwiając zdobycie zawodu.
    W opinii wielu mieszkańców Paniówek doktor 
Maria Brosz jest człowiekiem, którego charakte-
ryzuje: sumienność, pracowitość, serdeczność, 
otwartość na ludzi, prostolinijność i bardzo dobry 
kontakt ze wszystkimi. 

.

Monika Organiściok
kustosz Izby Regionalnej w Chudowie

Joachim Bargiel
wójt gminy Gierałtowice

   Z urodzenia chudo-
wianka, sercem Ślązaczka, 
a rozlicznymi talentami 
z pewnością kobieta nietu-
zinkowa.
    - Pasję zbierania przed-
miotów, które towarzy-
szyły w życiu codziennym 
naszym prababkom i pra-
dziadkom, pielęgnuję 
w sobie od wczesnych lat 
młodości - wyznaje Monika Organiściok - Zawsze 
czułam, że te wszystkie meble, ubrania, narzędzia 
pracy, które wyszły już z użytku, a ludzie tak chętnie 
się ich pozbywali, należy zachować i ocalić od 
zapomnienia.- Przedmioty te gromadziła skrzętnie 
przez wiele lat i tak powstał zbiór liczący kilkaset 
eksponatów pochodzących z końca XIX i po-
czątków XX wieku, który dał impuls do powstania 
Izby Regionalnej. Otwarto ją w roku 2004 
w Chudowie, a Monika Organiściok została 
kustoszem zbiorów.
    Równolegle do działań związanych z pasją 
kolekcjonerską toczył się inny nurt życia Pani 
Moniki. Od lat 60-tych działa w Kole Gospodyń

 Wiejskich w Chudowie. W latach 80-tych założyła 
kabaret „Kapela zagrodkowo”, w którym wystę-
powała jako aktorka. Od roku 1986 śpiewa 
w chudowskim chórze „Bel Canto”.
    Rok 1993 okazał się przełomowym w jej życiu - 
uczestnicząc w finale konkursu „Po naszymu, 
czyli po śląsku”, otrzymała tytuł „Ślązaczki roku”. 
Stała się popularna. Zaowocowało to udziałem 
w audycjach radiowych i telewizyjnych, m.in.: 
„Rozmowy w toku”, „Gotowanie na ekranie”, 
„Kuchnia regionalna”, oraz filmach dokumen-
talnych o tradycjach ludowych. 
    W roku 1996, w trakcie „Śląskich Godów” zor-
ganizowanych w chorzowskim skansenie, rodzina 
Moniki Organiściok zajmuje I m w konkursie na 
najlepszą rodzinę pokoleniową. Rok później 
razem z Cecylią Figurą i Różą Rajcą z Chudowa 
przygotowywały tradycyjne potrawy śląskie 
podczas Tygodnia Kuchni Śląskiej zorganizowa-
nego przez tygodnik „Kuchnia” i Hotel Sheraton 
w Warszawie.  
    W roku 2005 otrzymuje Nagrodę Marszałka 
Województwa Śląskiego za zajęcie I m w kon-
kursie pt.: „Piękna Wieś Województwa Ślą-
skiego”, w kategorii  „Najlepsze Przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi”. 

    Rodowity gierałtowi-
czanin, absolwent Poli-
techniki Śląskiej w Gli-
wicach, na której otrzy-
mał tytuł doktora nauk 
technicznych.
    Wójtem gminy Gierał-
towice jest od 12 lat. 
Stanowisko to objął 
16 października 2000 r. 
z woli Rady Gminy 
Gierałtowice. Zaufaniem obdarzyli go również 
wyborcy podczas wyborów samorządowych 
w latach: 2002, 2006 i 2010, wybierając Joachima 
Bargiela na wójta gminy. Przed objęciem tego 
stanowiska (w latach 1998-2000) pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice.

/Źródło: Rada Sołecka Paniówek/

/Źródło: Towarzystwo Miłośników Przyszowic/

    Urodził się w roku 
1942 w Przyszowicach  
i mieszka w nich do 
dzisiaj. Jest absolwentem 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Fizyk z wykształ-
cenia, historyk z zamiło-
wania.
    Potrzeba serca spra-
wiła, że zaczął zbierać 
dokumenty,  zdjęcia  
i opowieści związane z dziejami Przyszowic. 
Zgromadzony materiał posłużył mu do napisania 
książki pt. „Pamiętajmy o ludziach i ...cmen-
tarzach”.
    Drukiem ukazały się również mniejsze 
opracowania jego autorstwa, m.in.: „Przyszowice 
w obiektywie”, „Zabytkowe obiekty sakralne, 
paramenty i naczynia liturgiczne”„ Krzyże przy-
drożne i kapliczki” oraz foldery o przyszowickich 
kościołach.
    Edward Jan Pyka był również redaktorem 
i współautorem kwartalnika „Informator Przyszo-
wicki” wydawanego przez Towarzystwo Miło-
śników Przyszowic. Wspólnie z córką opracował 
wystawę pt. „Przyszowickie wesela”.
    Najnowszą jego pracą jest książka pt. „Przyszo-
wice piórem i obrazem”, którą napisał wspólnie 
z Krystyną Grodoń. Dobry warsztat literacki oboj-
ga autorów oraz bogaty materiał zdjęciowy spra-
wiły, że książka-album o historii Przyszowic stała 
się ciekawą lekturą nie tylko dla przyszowiczan.

Edward Jan Pyka
autor książek i publikacji historycznych 

    Wszystkich miłośników rękodzieła i niepo-
wtarzalnych dekoracji, zapraszamy na 
Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 
w czwartek 13 grudnia 2012 r. w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy Gierałtowice. 
    Osoby zainteresowane prezentacją swoich wy-
robów, w szczególności ozdób świątecznych, 
prosimy o kontakt z Agnieszką Nowak z Urzędu 
Gminy Gierałtowice, tel.: 32 301 13 82, 
mail: anowak@gieraltowice.pl) lub Justyną 
Witkowską z Gminnego Ośrodka Kultury, 
tel.: 32 301 15 11, kultura@gok.gieraltowice.pl
    Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada br.

    Joachim Bargiel sprawując urząd wójta gminy 
Gierałtowice przyczynił się w istotny sposób do 
rozwoju gminy w wielu dziedzinach, zarówno 
w zakresie budowy i rozbudowy bazy placówek 
oświatowych, służby zdrowia, infrastruktury tech-
nicznej gminy, (m.in. energetyka odnawialna, 
drogi, obiekty sportowe i rekreacyjne), jak i we 
wspieraniu działań ponad 40 organizacji poza-
rządowych i stowarzyszeń, skupiających wielu 
mieszkańców gminy. 
    Szczególnie ceni sobie osiągnięcia w dziedzinie 
rozwoju oświaty i poprawy stanu środowiska 
naturalnego. Dużą satysfakcję sprawiło mu przy-
stąpienie gminy do realizacji budowy centralnej 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ście-
ków, na które pozyskano ponad 50 mln zł dofinan-
sowania z Unii Europejskiej i NFOŚ.
    Jest zwolennikiem polityki przyciągania na 
tereny gminy inwestorów. Celowi temu przysłu-
żyło się m.in. wybudowanie przez gminę drogi 
ul. Granicznej, łączącej tereny inwestycyjne 
gminy (park przemysłowy) z węzłem autostrado-
wym Gliwice-Sośnica. Działania proinwestycyjne 
przyczyniły się do obniżenia stopy bezrobocia do 
około 2 - 3%, a już w najbliższej przyszłości  
zwiększą dochody budżetu gminy z tytułu podat-
ków płynących z gminnej strefy przemysłowej.

Informacje o laureatach nagrody „Zasłużony 
dla Gminy Gierałtowice” w kategorii 
jednostek organizacyjnych zamieścimy w ko-
lejnym wydaniu „WIEŚCI”.

Fotografie laureatów: Piotr Szołtysek, tekst: J.M.

   Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
zaprasza na „Warsztaty florystyczne”, które 
odbędą się 28 listopada br. o godz. 17.00.
    Zapisy w siedzibie GOK 
w Gierałtowicach, przy ul. Korfantego 7, 
tel. 32 301 15 11, w godz. od 7.00 do 15.00.
    Tematyka zajęć obejmować będzie tworzenie 
dekoracji świątecznych i adwentowych. 
Koszt udziału w warsztatach wynosi 45 zł.
Zapraszamy!

do 23 listopada br. 

Warsztaty florystyczne

/GOK/
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    W przededniu polskiego święta oświaty grupa nauczycieli ze szkół gminy 
Gierałtowice otrzymała nagrody i odznaczenia, w tym najwyższe resortowe 
nadane przez ministra edukacji narodowej.

    Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 
odbyły się 12 października w sali restauracji 
„Biały Dom” w Paniówkach. Na uroczystość przy-
była niemal w komplecie cała kadra dyrektorska, 
nauczycielska i techniczna ze wszystkich 
gminnych szkół. Tradycyjnie dołączyli do nich 
nauczyciele emerytowani. 
    Z pracownikami oświaty oraz byłymi nauczy-
cielami spotkali się włodarze gminy: wójt 
Joachim Bargiel i przewodniczący RG Marek 
Błaszczyk. Obecni byli także: Zdzisława Waniek 
- dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego Kura-
torium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele 
ZNP i związków zawodowych, a z ramienia 
organu prowadzącego (UG Gierałtowice) m.in.: 
skarbnik gminy Michał Kafanke i kierowniczka 
Ref. Edukacji i Zdrowia Barbara Mansfeld.
    W trakcie spotkania wręczone zostały Nagrody 
Śląskiego Kuratora Oświaty. Otrzymały je: 
Karina Karcz - wicedyrektor ZSP w Paniówkach 
i Eryka Dymarz - nauczycielka biologii w ZSP 
w Przyszowicach. 
    Ośmiu pracowników oświaty otrzymało Nagro-
dy Wójta Gminy Gierałtowice. Z rąk wójta Joa-
chima Bargiela odebrali je: Urszula Cieślik - 
dyrektor ZSP w Gierałtowicach, Małgorzata 
Wiśniewska - dyrektor ZSP w Paniówkach, 
Dorota Jęchorek - wicedyrektor ZSP w Gierałto-
wicach, Katarzyna Szolc - nauczycielka ZSP 
w Przyszowicach, Anna Welke-Beker -nauczy-
cielka SP w Chudowie, Aleksandra Słaboń - nau-
czycielka ZSP w Gierałtowicach oraz Bożena 
Benson i Jarosław Prokop - nauczyciele z ZSP 
w Paniówkach.
   Prowadząca spotkanie Barbara Mansfeld po-
informowała również o wyróżnieniach minister-

ialnych. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 
otrzymała Grażyna Malec - nauczycielka fizyki 
i chemii w ZSP w Przyszowicach, a Medal Komisji 
Edukacji Narodowej przyznano Barbarze Rapci - 
nauczycielce biologii w ZSP w Gierałtowicach. 
Zarówno medal jak i nagroda wręczone zostały 
w Katowicach przez minister Krystynę Szumilas.
   

Uroczystość była okazją do okolicznościowych 
wystąpień i podziękowań. Nie zabrakło ciepłych 
słów skierowanych do nauczycieli, ale również 
i samorządowców. - Wasz zawód łączy wychowa-
nie i nauczanie. Sprawiacie, że Wasi wychowan-
kowie potrafią odnaleźć swoje miejsce w życiu 
dorosłym. Dziękuję za wkład pracy w całość 
oświaty gminnej - powiedział wójt Bargiel. W po-
dobnym tonie wypowiedział się przewodniczący 
Błaszczyk: To Wy, obok naszych rodziców, kształ-
towaliście nasze serca i przyszłość. -  Z kolei dy-
rektor Zdzisława Waniek zaapelowała: W Dniu 
Nauczyciela nie zapominajmy o samorządowcach, 
to od nich w dużym stopniu zależy kondycja 
oświaty. Dziękuję samorządowcom!

Gminne obchody Dnia Edukacji

Barbara Rapcia
nauczycielka biologii
w ZSP w Gierałtowicach
odznaczona została Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

Grażyna Malec
nauczycielka fizyki, chemii i infor-

matyki w ZSP w Przyszowicach
otrzymała Nagrodę Ministra

Edukacji Narodowej.

Jarosław Prokop (z lewej) odbiera gratulacje od przewodniczącego RG Marka Błaszczyka. W środku: dyrektor gliwickiej delegatury 
ŚKO Zdzisława Waniek i wójt gminy Joachim Bargiel.

XXIV sesja Rady Gminy Gierałtowice

    Gminny Ośrodek Kultury 
i UG Gierałtowice zapraszają 
wszystkie dzieci oraz ich ro-
dziców i opiekunów na Zabawę 
Mikołajkową.
    Spotkanie ze św. Mikołajem i jego przyja-
ciółmi odbędzie się 6 grudnia br. w sali sporto-
wej LKS Gierałtowice. Początek zabawy 
o godz. 16.00, planowane zakończenie o 19.00.
Uczestników czekają liczne atrakcje. 
Wstęp wolny!

Finał Konkursu Jubileuszowego

Telewizor czeka na posiadacza 
szczęśliwego kuponu!

    6 grudnia br. o godz. 19.00 w sali sportowej 
LKS Gierałtowice (tuż po zakończeniu Zabawy 
Mikołajkowej) odbędzie się finał konkursu ogło-
szonego z okazji 35-lecia Gminy Gierałtowice, 
a w nim losowanie głównej nagrody - telewizora 
LED! 
    W losowaniu wezmą udział posiadacze ku-
ponów konkursowych, którzy potwierdzili swój 
udział odpowiednią pieczęcią w co najmniej 10 
imprezach wpisanych w kalendarium obchodów 
jubileuszu gminy. Organizatorzy serdecznie za-
praszają. 
Emocji na pewno nie zabraknie!

    Od 15 października br. zmianie uległy 
godziny otwarcia kasy Urzędu Gminy Gierał-
towice mieszczącej się w budynku UG w Gie-
rałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48.
   

    Obecnie kasa Urzędu Gminy czynna jest w:
poniedziałek - 7.30 -13.00
wtorek - 11.00 - 14.30
środa - 11.00 - 14.30
czwartek - 11.00 - 16.30
piątek - NIECZYNNA

    Przypominamy, że termin płatności IV raty 
podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 
od osób fizycznych przypada 15 listopada br. 
w czwartek. Zgodnie z nowymi godzinami 
otwarcia kasy (obowiązującymi od 15 paździer-
nika br.) w dniu 16 listopada br. tj. w piątek kasa 
będzie nieczynna. Przypominamy również, że 
sołtysi nie pobierają podatków po terminie płat-
ności, dlatego zwracamy szczególną uwagę na 
fakt, że 16 listopada brak będzie możliwości 
zapłacenia podatków w kasie UG jak również 
u sołtysów. 

. 

.

kierowniczka Ref. Edukacji i Zdrowia Urzędu Gmi-
ny, który jest organem prowadzącym szkoły fun-
kcjonujące na terenie gminy Gierałtowice. W spra-
wozdaniu przedstawiła m.in. dane statystyczne i fi-
nansowe dot. szkół i przedszkoli gminnych za rok 
szkolny 2011/12. Wg nich wydatki budżetowe 
gminy na oświatę w roku szkolnym 2011/12 wy-
niosły 15 310 029 zł. Kwota subwencji oświatowej  
z budżetu państwowego wyniosła 9 884 204 zł. 
Różnicę (5 425 825 zł) pokryto z budżetu gminy.

/J.M./
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    Piętnaście par małżeńskich z naszej gminy 
obchodziło w tym roku półwiecze swoich 
związków, a cztery cieszyły się z sześćdzie-
sięciu wspólnie spędzonych lat. Wspaniałe 
jubileusze świętowali 3 października na spot-
kaniu w przyszowickiej restauracji Artus, 
zorganizowanym przez Urząd Stanu Cywil-
nego w Gierałtowicach.

  Diamentowe gody (60 lat małżeństwa) 
obchodzili Państwo: Gertruda i Konrad 
Wilczkowie, Marta i Jan Faranowie z Gierał-
towic oraz Gertruda i Alfred Skrzypczykowie, 
Zofia i Ryszard Gołębiowie z Przyszowic.
   Złote gody świętowali: Maria i Alfred 
Janikowie oraz Cecylia i Wincenty Kciukowie 
z Chudowa. Anna i Henryk Herdzinowie, Irena 
i Paweł Lizoniowie, Róża i Walenty 
Wiciokowie, Helena i Norbert Bismorowie, 
Urszula i Jan Sznerowie z Gierałtowic. Zofia 
i Szczepan Żebrowscy, Stefania i Leon 
Minkowscy z Paniówek oraz Elfryda i Ignacy 
Noconiowie, Wanda i Jerzy Kokotowie, 
Urszula i Stefan Kleczkowie, Serafina 
i Stanisław Dąbrowscy, Agnieszka i Henryk 
Kostorzowie, Maria i Paweł Wyżgolikowie 
z Przyszowic.    
    Podczas spotkania diamentowi małżonkowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a złoci medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie nadane im 
przez prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego, które wręczył wójt Joachim Bargiel. 
Nie zabrakło kwiatów i okazałych koszy z pre-
zentami od gminy oraz gratulacji i serdecznych 
życzeń. Składali je m.in.: wójt Joachim Bargiel, 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk, kierow-
nik USC Mirosław Marcol oraz przedstawiciele 
zakładów pracy i instytucji, w których jubilaci 
pracowali przed odejściem na emeryturę.

    Spotkanie uświetnił program artystyczny 
w wykonaniu przedszkolaków z Przyszowic. 
Maluchy popisały się pięknym wykonaniem 
wierszy i piosenek dedykowanych jubilatom.  
Zarówno dzieci jak i ich nauczycielki nagrodzono 
gorącymi brawami.

    Pozowanie do pamiątkowych fotografii za-
kończyło oficjalną część spotkania, a dalsza 
toczyła się na rozmowach przy zastawionym 
stole. Wśród tematów nie zabrakło wspomnień  
z minionych sześciu dekad.

25 lat w służbie pieśni
Jubileusz Chóru Bel Canto

    Chór Bel Canto z Chudowa obchodzi w tym 
roku 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji 
29 września br. w kościele pw. NMP Królowej 
Aniołów w Chudowie odprawiona została msza 
św. w intencji chórzystów. Nabożeństwu przewo-
dniczył kapelan Śląskiego Związku Chórów i Or-
kiestr, ks. dr Antoni Reginek. Koncelebrowali: 
proboszcz Chudowa ks. dziekan Janusz Kwapi-
szewski i ks. senior Jan Piwczyk. Oprawę mu-
zyczną zapewnił Chór Skowronek z Gierałtowic.
    Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślił 
udział pocztów sztandarowych, m.in.: czterech 
chórów z naszej gminy, strażaków, górników.

Msza w intencji chórzystów

Koncert jubileuszowy
    Po mszy przemaszerowano do miejscowej 
szkoły podstawowej, gdzie odbyła się druga od-
słona uroczystości, a w niej Bel Canto dał koncert 
jubileuszowy. Chór pod dyrekcją Barbary Jało-
wieckiej-Cempury wykonał 17 pieśni. Występ 
nagrodzono gorącymi brawami. Swój wkład 
w uświetnienie jubileuszu wniosły również  dzie-
ci ze SP w Chudowie, które wystąpiły w progra-
mie przygotowanym na tą okazję przez Krystynę 
Dymarz.

Chór 
Bel Canto
z Chudowa

Foto: archiwum chóru
Gratulacje, gratulacje ...
    Srebrnego jubileuszu gratulowało chórowi 
wielu obecnych na koncercie gości. Serdeczne 
życzenia i podziękowania zewsząd płynęły na ręce 
prezes Jadwigi Zaremby. Złożyli je m.in.: wójt 
Joachim Bargiel, przedstawiciele Rady Gminy -

wiceprzewodnicząca Agnieszka Czapelka 
i radny Eugeniusz Kurpas, delegacja Okręgu 
Rybnickiego Ś.Z.Ch. i O, przedstawiciele ducho-
wieństwa, wielu organizacji i instytucji działa-
jących na terenie gminy. Dokończenie na str. 5

/J.M./
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Dziesiąty tysiąc w Chudowie

Kontakt:

Odznaczenia

Historia

    W trakcie uroczystości zasłużonym członkom 
chóru Bel Canto wręczone zostały Odznaki Hono-
rowe Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. 
Złote otrzymali: Zita Cieluch, Danuta Dziendziel, 
Józef Goczok, Cecylia Kołoczek, Barbara Jało-
wiecka-Cempura, Grzegorz Olszynka, Monika 
Organiściok, Agnieszka Richter, Helena Strzel-
czyk, Jan Strzelczyk i Piotr Zaremba.
Srebrnymi odznaczono: Krystynę Czekańską, 
Józefa Hanslika i Andrzeja Kopela, a brązową 
Różę Hanslik. 

Jubileusz Chóru Bel Canto

Prezes Jadwiga Zaremba prezentuje tablice otrzymaną od gminy 
Gierałtowice. Z lewej wójt Joachim Bargiel i radny Eugeniusz 
Kurpas, z prawej wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Czapelka.

    Chór Bel Canto powstał 8 stycznia 1987 roku 
z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Chu-
dowie. Początkowo chór był zespołem żeńskim.

Dwa lata później do chóru dołączyli mężczyźni. 
Pierwszym dyrygentem była Stanisława Pyka, 
a pierwszym prezesem Jadwiga Karwot. W roku 
2005 prezesem chóru została Jadwiga Zaremba, 
a dyrygentem Barbara Jałowiecka-Cempura. 
Funkcje te pełnią do chwili obecnej. /J.M./
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X Koncert Muzyki Organowej

   16 października w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gierałtowicach rozegrano szósty turniej 
II edycji szachowego Grand Prix Gminy Gierał-
towice. Grano na dystansie 7 rund, tempem 
15 minut na partię dla każdego zawodnika.
    Po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się 
Piotr Spyra z Ornontowic, który wygrał wszystkie 
partie, zdobywając 7 pkt. To jego trzecie 
zwycięstwo z rzędu i tym samym staje się on 
poważnym kandydatem do zdobycia szachowego 
Grand Prix Gminy. Do zakończenia całego cyklu 
pozostały jeszcze 2 turnieje. 
   Drugie miejsce w turnieju zajął również szachista 
z Ornontowic - Wojciech Waruga - 5 pkt. Trzeci 
był gliwiczanin Tomasz Semik - 4,5 pkt.

    Turniej w Gierałtowicach był kolejną okazją dla 
szachistów z naszej gminy do podniesienia po-
ziomu swojej gry. Skorzystali z niej m.in.: Jerzy 
Brzezina (rocznik 1948) i 8-letni Michał Brzezina 
z Przyszowic, zdobywając odpowiednio 3 i 2 pkt. 
Dobrze zagrał również 7-letni Kuba Szewc z Przy-
szowic, zdobywając 2 pkt. 

1.  

2.   

3.   

4.  

5.   

6.   

7.   

8.  

kat. miejscowość

Wojciech Waruga - Ornontowice                     5 
Piotr Spyra - Ornontowice                               7 

Michał Waruga - Ornontowice                         4 

Tomasz Semik - Gliwice                                 4,5 

Kazimierz Tchórzewski - Ruda Śląska           4,5 

Edward Pawłowski - Zabrze                           3,5 

Piotr Szolc - Zabrze                                         4 

Bogdan Tarasek - Bytom                                 4 

II

I

I

I

II+

II+

III

II

6. Turniej - pierwsza ósemka zawodników

    14 października br. w kościele pw. Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Gierałtowicach odbył się 
X Koncert Muzyki Organowej, który w tym 
roku był jedną z imprez uświetniających 
obchody 35-lecia Gminy Gierałtowice.
    Za sprawą głównych organizatorów (Koła 
Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach) przed 
publicznością wystąpiło ośmiu muzyków z naszej 
gminy oraz gość specjalny koncertu - Marcin 
Wyrostek. Najbardziej znany polski akordeonista 
zagrał w drugiej części koncertu, zarezerwowanej 
wyłącznie dla niego i jak zwykle oczarował publi-
czność. Za mistrzowsko wykonane utwory, m.in.: 
Preludium g-mol J.S. Bacha, część 1 „Zimy” 
A. Vivaldiego i słynne „Libertango” A. Piazzolli 
otrzymał gorące i długie brawa. 
    W części pierwszej wystąpili muzycy grający 
głównie na organach. W ich gronie znalazł się Woj-
ciech Miczka - organista w przyszowickim ko-
ściele, a jednocześnie wierny uczestnik wszystkich 
gierałtowickich koncertów. Na jubileuszowym 
koncercie zagrali również bracia Majowscy z Pa-
niówek (Rafał na organach, Michał na trąbce), 
skrzypaczka Anna Leszczyńska-Rożek z Gierałto-
wic, a także młodzi organiści: Dominika Połap 
i Daniel Kuchta z Gierałtowic oraz Anna Paśdzior 
i Robert Nawrat z Przyszowic. 
    Na finał ciekawego i różnorodnego programu 
zagrano „Modlitwę o pokój” Norberta Blachy - 
zmarłego w tym roku kompozytora i długoletniego 
organisty kościoła pw. Wszystkich Świętych w Gli-
wicach.
    Wszyscy wykonawcy zostali bardzo ciepło przy-
jęci przez publiczność i nagrodzeni brawami. 
Po koncercie otrzymali upominki i pamiątkowe dy-
plomy, które wręczyli im: prezes Koła Związku 
Górnośląskiego w Gierałtowicach Janina Cicha-

Rożek oraz wójt gminy Joachim Bargiel i pro-
boszcz Gierałtowic ks. Marek Sówka.
    Koncert poprowadziła Gabriela Więcko, a do 
jego zorganizowania przyczynili się również: 
Urząd Gminy i GOK w Gierałtowicach, Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach oraz kościół parafialny 
w Gierałtowicach. 

   Koncert Pieśni Maryjnych był kolejną imprezą 
wpisaną w kalendarium obchodów Jubileuszu 
Gminy. W tym roku odbył się 7 października 
w kościele NMP Królowej Aniołów w Chudowie.
    Wystąpiły wszystkie chóry z gminy Gierałto-
wice, wykonując łącznie 12 pieśni związanych te-
matycznie z Matką Bożą. Wśród nich znalazły się 
bardzo znane i często wykonywane pieśni: „Ave 
Maria”, „Bogarodzico”, „Panno pszeniczna”. 
    Chórem Cecylia z Paniówek dyrygowała Andro-
nika Krawiec, Słowikiem z Przyszowic Henryk 
Mandrysz, Skowronkiem z Gierałtowic Beata Sta-
wowy, a gospodarz - chór Bel Canto z Chudowa 
zaśpiewał pod batutą Barbary Jałowieckiej-
Cempury. Publiczność podziękowała za występ 
ciepłymi brawami. Do podziękowań przyłączył się  

również proboszcz Chudowa, ks. dziekan Janusz 
Kwapiszewski, który powiedział m.in.: - Życzę, aby 
Wasz śpiew ubogacał życie tych, którzy go kochają, 
a nie potrafią tak pięknie śpiewać ja Wy. -  

Koncert Pieśni Maryjnych

Marcin Wyrostek

Anna Leszczyńska-Rożek Wojciech Miczka

Robert Nawrat

Tekst i foto: J.M.

J.M.

 

   

    Oddane do użytku trasy rowerowe powstały 

w ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki 
rowerowej dla mieszkańców zachodniej części 
Subregionu Centralnego” dofinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013. Projekt realizowany był wspólnie 
przez Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz 
wszystkie gminy z terenu powiatu - Gierałtowice, 
Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, 
Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

    Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 3,1 mln 
zł, z czego dofinansowanie z UE stanowiło 

2,6 mln zł. Różnicę pokryto ze środków powiatu 
oraz 8 gmin biorących udział w projekcie.

    Dzięki projektowi mieszkańcy gmin powiatu 
gliwickiego i przyjezdni turyści mogą korzystać 

z oznakowanych i zmodernizowanych tras rowe-
rowych (211,5 km) oraz dwóch centrów turystyki 
rowerowej - wiaty na Zamku w Chudowie, 
zadaszonej bastei na Zamku w Toszku, a także 
miejsc postojowych nad Jeziorem Pławniowickim 
i w Rachowicach. Tu również na rowerzystów 
czekają ławki, stoły i stojaki na rowery.   

     20 października nastąpiło oficjalne otwar-
cie tras rowerowych w powiecie gliwickim. 
Uroczystość z tej okazji została zorganizowana 
na zamku w Chudowie. 
    Podczas otwarcia starosta Michał Nieszporek 
i przedstawiciele gmin powiatu, wśród nich wójt 
Joachim Bargiel, przecięli wstęgi na tablicach 
z mapami tras i pokroili okolicznościowy tort.

Otwarcie tras rowerowych

    Basen Wodnik w Paniówkach poszerzył 
wachlarz swoich atrakcji i otwarł nową siłownię, 
wyposażoną w najwyższej klasy sprzęt do ćwi-
czeń. Nie tylko sprzęt zachęca do skorzystania 
z nowej oferty Wodnika, ale i profesjonalny 
instruktor, Eugeniusz Mehlich - trener specjalista 
fitness i budowy ciała z międzynarodowymi upra-
wnieniami. Ćwiczącym na siłowni dobierze ze-
staw ćwiczeń, a także odpowiednią dietę.  

15 października - w uroczystym otwarciu siłowni udział wzięli włodarze 
gminy Gierałtowice i przedstawiciele zarządu Wodnika.
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informator
WÓJT GMINY
Joachim BARGIEL, tel. 032 30 11 301;
e-mail: wojt@gieraltowice.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
Janusz KORUS tel. 032 30 11 301;
e-mail: zastepcawojta@gieraltowice.pl
SKARBNIK GMINY
Michał KAFANKE, tel. 032 30 11 320;
e-mail: skarbnik@gieraltowice.pl

REFERATY URZĘDU GMINY

BIURO RADY GMINY
Inspektor - Stefania SWOBODA
tel. 032 30 11 305;
e-mail: rg@gierałtowice.pl
Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
Kierownik - Piotr Szołtysek
tel. 032 30 11 313;
e-mail: okomp@gieraltowice.pl
Biuro Promocji
tel. 032 30 11 382
e-mail: anowak@gieraltowice.pl
Referat Kadr i Płac
Kierownik - Katarzyna Rupprich
tel. 032 30 11 311 
Referat Planowania i Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy
Izabela Groborz; tel. 032 30 11 321;
e-mail: ksiegowosc@gieraltowice.pl
Referat Podatków i Opłat
Kierownik - Katarzyna Krząkała
tel. 032 30 11 322
Referat Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Kierownik - Agata Mosiądz-Kramorz
tel. 032 30 11 332
Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik - Józef DŁUGAJ
tel. 032 30 11 360
e-mail: gospodarka@gieraltowice.pl
Referat Inwestycji i Szkód Górniczych
Kierownik - Janina Pohl
tel. 032 30 11 340;
drogi: 346, 344, 347;
szkody górnicze: 344, 345;
e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl
Referat Budownictwa i Architektury
Kierownik - Maria Kuczera
tel. 032 30 11 370;
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik - Marta Pyzik
tel. 032 30 11 390;e-mail:ros@gieraltowice.pl

Referat Edukacji i Zdrowia
Kierownik - Barbara MANSFELD
tel. 032 30 11 375;
e-mail: oswiata@gieraltowice.pl
Referat Informatyki
Kierownik - Wojciech Machulik
tel. 032 30 11 309
Zespół Zarządzania Kryzysowego
Podinspektor - Krzysztof Sierantowicz
tel. 032 30 11 385;
Ryszard SKWIRUT tel. 603 533 871
Biuro Radców Prawnych
tel. 032 30 11 380;
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Mirosław MARCOL
ul. Parkowa 11, PRZYSZOWICE
tel/fax 032 30 11 544
e-mail: marcolusc@gni.pl
meldunki: 032 30 11 543
dowody osobiste: 032 30 11 545
.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Dyrektor - Lidia PIETROWSKA
tel. 032 235 32 50
www.gbpgieraltowice@neostrada.pl
e-mail:gbp44186@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
Gierałtowice, ul. Korfantego 7
Dyrektor - Paweł ROSICKI 
tel. 032 30 11 511
www.gok.gieraltowice.pl
Gminne Centrum Informacji
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 539 ; fax: 032 30 11 540
e-mail: gci@gieraltowice.eu
www.gci.gieraltowice.eu
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gierałtowice, ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 032 30 11 527, 032 30 11 528,
032 30 11 529, e-mail: ops@gieraltowice.pl
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przyszowice, ul. K. Miarki 1
tel. 032 30 11 521; fax: 032 30 11 526;
tel. kom. dyspozytora: 693 551 456;
e-mail: zgwgg@op.pl
www.pgk.gieraltowice.eu.
SOŁTYSI
Józef POSIŁEK - sołectwo Chudów
tel. 032 30 11 506; 601 054 302
Gerda CZAPELKA - sołectwo Gierałtowice
tel. 032 30 11 397; 601 059 509
Małgorzata DOMIN - sołectwo Paniówki
tel. 032 30 11 508; 601 063 805
Andrzej GAWLIK - sołectwo Przyszowice
tel. 032 30 11 509; 601 056 069
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Stanisław Oślizło żegna Henryka Bałuszyńskiego

Foto: J. Miszczyk

Jedność pokazała lwi pazur
    Zmiana trenera dobrze wpłynęła na grę piłkarzy z Przyszowic 
i od 11. kolejki spotkań (debiut trenerski Jakuba Musioła 
w IV lidze) wygrywają wszystkie mecze. Nie oszczędzili lide-
rów i faworytów ligi, ogrywając ich niemiłosiernie.

11. Kolejka - wygrana 5:2 z liderem

    Zaczęło się 14 października od zwy-
cięstwa w meczu wyjazdowym nad aktu-
alnym wtedy liderem Nadwiślanem 
Górą. Jedność Przyszowice po serii 
nieudanych meczów (3 pkt. w 5 kolej-
kach) nie była faworytem spotkania, 
a jednak już w 8 minucie strzałem z 16 
metrów popisał się Rafał Hajok i było 
1:0 dla Jedności. Sześć minut później 
z wolnego na 2:0 strzelił Krystian Sosna, 
kompletując hat-tricka bramkami 
w 30 i 53 minucie. Gole dla gospodarzy 
zdobyli Matysek w 45 i Mateja w 59 
min. Wynik na 5:2 dla Jedności ustalił 
w 82 minucie meczu Ariel Mnochy.

    20 października mecz w Marklowi-
cach zakończył się skromnym zwy-
cięstwem Jedności 1:0 nad miejscową 
Polonią. Jedynego gola zdobył Krystian 
Sosna w drugiej odsłonie meczu.

     27 października Jedność podejmowała 
kolejnego lidera IV ligi GKS Jastrzębie. 
Mecz odbywał się w trudnych warunkach 
atmosferycznych (deszcz i chłód), jednak 
nie przeszkodziło to zespołowi z Przy-
szowic w zademonstrowaniu jak przepro-
wadzać szybkie i skuteczne akcje na 
bramkę rywala. Po 18 minutach gry było 
już 3:0 dla Jedności. Gole strzelali ko-
lejno: Krzysztof Kowalski, Ariel 
Mnochy i Krystian Sosna. W 39 mi-
nucie dobrym wyczuciem piłki popisał 

się Tomasz Waniek, przerzucając ją na 
bramkarzem do siatki gości i zrobiło się 
4:0. GKS odpowiedział bramką z rzutu 
karnego, którą w 45 minucie zdobył 
Artur Mościcki. Po przerwie sędzia po-
dyktował kolejnego karnego dla gości 
i ponownie strzelił Mościcki. Ostatniego 
gola w meczu zdobył w 65 minucie Ariel 
Mnochy i Jedność pokonała GKS Ja-
strzębie 5:2!

 

   Mecz wyjazdowy (3 listopada) z KS 
Wisła miał dać odpowiedź na pytanie, czy 
przyszowicznie potrafią się mobilizować 
tylko w spotkaniach z najsilniejszymi. 
Wszelkie obawy okazały się płonne i Jed-
ność pewnie wygrała 2:0. W pierwszej 
połowie gola zdobył Rafał Hajok, po 
ładnym dośrodkowaniu Krystiana 
Sosny z rzutu wolnego. Z kolei Sośnie 
piłkę dośrodkował Ariel Mnochy, a ten 
głową zdobył druga bramkę dla Jedności. 
Ostatni mecz jesieni odbędzie się 10 
listopada w Przyszowicach.

    3 listopada w Ziębicach na Dolnym 
Śląsku odbył się VIII Turniej Bokserski 
im. Jana Heimana. Patronat honorowy 
nad zawodami objął Mistrz Olimpijski 
z Tokio, wychowanek ziębickiej Sparty, 
Marian Kasprzyk. Gościem specjal-
nym był ostatni polski medalista 
olimpijski Wojciech Bartnik. 
    Z trójki naszych zawodników naj-
lepiej spisał się junior Mateusz Rumin 
waga półciężka (81 kg), który w finale 
turnieju pokonał nie byle kogo, bo aktu-

-alnego Gwardyjskiego Mistrza Polski - 
Kamila Chmiela z Gwardii Wrocław.
   Rumin od początku walki niepo-
dzielnie rządził w ringu, nie pozwalał 
praktycznie przeciwnikowi na nic, rozbi-
jając jego ataki długim lewym prostym, 
a swoje akcje kończąc mocnymi ciosami 
z prawej ręki. Sędziowie jednogłośnie 
przyznali zwycięstwo Mateuszowi Ru-
minowi. Zarówno walkę jak i werdykt 
publiczność nagrodziła dużymi brawami.
    W turnieju walczyli jeszcze dwaj re-

prezentanci Gardy, kadeci: Dawid To-
miczek i Kamil Dereziński. Dawid po 
konsultacji z trenerem Spiechą zdecy-
dował się na walkę w wyższej kategorii 
wagowej (70 kg). Pomimo ambitnej po-
stawy przegrał jednak finałowy pojedy-
nek z cięższym o kilka kilogramów Ka-
milem Urbańskim z Gwardii Wrocław. 
Swoją walkę przegrał również Dere-
ziński, który uległ doświadczonemu 
Oskarowi Gajcowskiemu z Wałbrzycha.

    Do czeskiego Krnova Mateusz Rumin 
pojechał z Kadrą Śląska Juniorów, aby 
wziąć udział w IX bokserskim Grand Prix 
tego miasta.
    W pierwszej walce pokonał na punkty 
16-12 Tomasa Panecka z Boxing Clubu 
Ostrava. W finale walczył z reprezen-
tantem i Mistrzem Słowacji Mateusem 
Strinsko. Na początku pierwszego star-
cia silny Słowak ruszył z animuszem na 
boksera Gardy, jednak Mateusz ostudził 
słowackiego mistrza skutecznymi 
kontrami. Pod koniec drugiej rundy 
Rumin podczas wyprowadzania ciosu 
naderwał miesień tricepsu prawej ręki, 
która gwałtownie spuchła. Lekarz nie do-

puścił do kontynuowania pojedynku 
i tym samym przez PPS wygrał Strinsko.   

    W finale Międzynarodowego Turnieju 
Bokserskiego o Puchar Prezydenta Ryb-
nika wystąpił Dawid Tomiczek z Gardy.

Jego przeciwnikiem był reprezentant go-
spodarzy Gabriel Szmid z RMKS Ryb-
nik. Przez trzy rundy Tomiczek wyraźnie 
górował nad swoim rywalem - taka była 
opinia kibiców i trenerów obserwują-
cych pojedynek. Werdykt sędziów wy-
dawał się być tylko formalnością, jednak 
dwóch z nich zwycięstwo przyznało  
reprezentantowi gospodarzy i stosun-
kiem głosów 2-1 wygrał rybniczanin. 
Trener Gardy Adam Spiecha, który 
przełknął już nie jeden dziwny werdykt 
sędziowski, tym razem nie wytrzymał 
i podbiegł do stolika sędziów, żądając 
pokazania kart sędziowskich. Na dwóch 
z nich Dawid przegrał 6-7, a u trzeciego 
sędziego zwyciężył 14-7! Skąd taka 
rozbieżność? pyta trener Spiecha.

/Źródło: GARDA Gierałtowice/

/Źródło: GARDA Gierałtowice/

II miejsce Rumina w IX Grand Prix Krnova

Dziwny werdykt w Rybniku

Mateusz Rumin z ręką na temblaku

M.     Pkt.      Bramki
Sezon - 2012/2013

IV liga, grupa: śląska II 
Klub

  2. Czarni-Góral Żywiec

  5. Jedność 32 Przyszowice

  6. Iskra Pszczyna

  3. GKS 1962 Jastrzębie

  4. Nadwiślan Góra

  15. GTS Bojszowy

  8. GKS II Katowice

  1. Rekord Bielsko-Biała

  12. Polonia Marklowice

7. KS Wisła

13. Drzewiarz Jasienica

10. AKS Mikołów

9. Forteca Świerklany

11. Gwarek Ornontowice

14. Unia Racibórz

16. MRKS Czechowice-Dziedz. 

14

13

13

13

14

14

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

29

28

27

26

24

23

23

21

20

16

15

15

14

13

9 

2

42-15

 38-17

39-15

32-19

39-28

28-19

21-17

19-24

15-11

15-23

27-31

14-25

26-27

11-35

22-30

7-59

 

 

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2012/2013

Liga okręgowa, grupa: Katowice IV 

Klub

  16. Polonia II Bytom

  5. Orzeł Nakło Śląskie

  3. Orzeł Miedary

  12. MKS Zabrze-Kończyce

  7. Tempo Paniówki

  2. Górnik II Zabrze

  1. Concordia Knurów

  9. Gwarek Zabrze

  6. Czarni Pyskowice

  14. KS 94 Rachowice

  4. Fortuna Gliwice

10. Sokół Orzech

11. Silesia Miechowice

13. MOSiR Sparta Zabrze

15. Tarnowiczanka St. Tarnowice

8. ŁTS Łabędy
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33
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15
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  38-13

    42-12

    33-21

  27-17

    32-23

    27-18

    25-11

  23-17

    24-20

  23-30

    23-24

    26-32

    23-34

      18-37

      6-51

      8-38

Klasa A grupa Zabrze

Klasa B grupa Zabrze I

Gwiazda Chudów na kolejkę przed za-
kończeniem rundy jesiennej zajmuje 
6. m (21 pkt.) w zabrzańskiej grupie kl. A. 
i traci do lidera (Orzeł Stanica) 8 pkt.

Rewelacją tej grupy rozgrywek jest drugi 
zespół Jedności Przyszowice. Na kolejkę 
przed końcem jesieni Jedność II prowadzi 
w tabeli (25 p.) przed Sokołem Łany (23 p.)

Hajok egzekwuje rzut wolny w meczu z Jastrzębiem 

Nowa strona klubu  www.jednosc32przyszowice.pl



Wiecznie młody
Benefis 100-letniego Słowika

    Idea utworzenia w Przyszowicach polskiego chóru zakiełkowała 100 lat temu, 
a piękne owoce wydaje po dzień dzisiejszy. 

    Stulecie swojej działalności Chór Słowik 
z Przyszowic uświetnił okazałym benefisem. 
Uroczystość odbyła się 20 października w bu-
dynku przyszowickiej szkoły. Kogóż tam nie 
było - przyjaciele, oficjele i osoby bliskie jubila-
towi, wypełnili całą salę. Trudno powiedzieć kto 
przybył z racji pełnionych funkcji, a kto z po-
trzeby serca, bo ze Słowikiem już tak jest, 
że oficjalne kontakty często przeradzają się 
w przyjaźnie.
    Na widowni zasiedli m.in.: włodarze gminy, 
wójt Joachim Bargiel i przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk, a także wiceprzewodnicząca 
RG Agnieszka Czapelka i wielu radnych. 
Śląski Związek Chórów i Orkiestr reprezento-
wał jego kapelan - ks. prof.  Antoni Reginek, 
a Oddział Gliwicko-Zabrski Ś.Z.Ch. i O. prezes 
Ryszard Buczek. Nie zabrakło gości z zagra-
nicy. Z czeskiego Uherskyego Brodu przyje-
chała delegacja z zaprzyjaźnionego chóru 
Dvorzak z dyrygentem Antonim Veselką i pre-
zes Ireną Koubovą. Obecni byli również 
przedstawiciele instytucji, organizacji i stowa-
rzyszeń działających na terenie gminy Gierałto-
wice, powiatu gliwickiego, a także członkowie 
honorowi chóru i jego sympatycy. 
    Szacowni goście wysłuchali koncertu galo-
wego w wykonaniu Słowika z towarzyszeniem 
Mikołowskiego Kwintetu Smyczkowego. 
Dyrygował Henryk Mandrysz, a zapowiadał 
konferansjer Marcin Wilczek. Prawdziwy 
aplauz wzbudził brawurowo wykonany 
„Zottelmarsch” zagrany w finale koncertu. 
Publiczność przyłączyła się do chóru wykla-
skując rytm marsza, a komu rąk nie starczało, 
przytupywał jeszcze nogami. Warto dodać, że za 
wcześniejsze szesnaście utworów chór i kwintet 
smyczkowy zebrali gorące brawa. Były wśród 
nich pieśni wykonane z udziałem solistek. 
Gościnnie wystąpiła Anna Jaskółka-Haśnik, 
która zaśpiewała partie solową w „Dzięki Ci 
Ojcze” G.F. Händla. Renata Mazur z towa-
rzyszeniem chóru i smyczków zaśpiewała pieśń 
„Panie przyjdź”. 
    Jeszcze w czasie trwania koncertu Henryk 
Mandrysz otrzymał od swojego zespołu kwiaty 
i serdeczne podziękowania za dotychczasową 
pracę. Warto dodać że dyrygentem Słowika jest 
od roku 1979 (najdłużej w historii chóru), 
a zespół pod jego kierownictwem wystąpił 
ponad 1000 razy.
    Po części artystycznej przyszedł czas na 
wręczanie odznaczeń i nadawanie tytułów.  
Członkostwo Honorowe Chóru Słowik otrzy-
mali: Anna Biela, Walerian Pyka i Aleksan-
der Wilczek. Sztandar Słowika udekorowano 
Złotą Odznaką Honorową z brylantem, a 34 
chórzystów i 5 osób zasłużonych dla chóru 
otrzymało Odznaki Honorowe Ś.Z.Ch. i O. 
Wręczył je prezes Oddz. Gliwicko-Zabrskiego 
Ś.Z.Ch. i O Ryszard Buczek.

    Nie obyło się bez gratulacji i serdecznych 
życzeń dla Jubilata. Na ręce prezes Ireny 
Cziumplik złożyło je wielu gości, m.in. 
przedstawiciele gminy, wójt Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk, 
załączając pamiątkową tablice z dedykacją.
    Uroczystość była jedną z kilku zorganizo-
wanych w tym roku z okazji 100-lecia Chóru 
Słowik. Patronował jej Komitet Honorowy 
Obchodów, któremu przewodził ks. biskup 
Stefan Cichy. 

Odznaczeni chórzyści

Odznaczeni goście:

Złotą Odznakę Honorową z wieńcem laurowym 
otrzymali: Henryk Mandrysz, śp. Herbert Lomania - 
długoletni prezes chóru, Krzysztof Cziumplik, Stanisław 
Hajduk, Irena Iselenis, Krystyna Kruszyna, Stefan 
Skrzypczyk, Józef Śnieżek, Stefania Śnieżek, Zygmunt 
Szołtysek, Małgorzata Wiciok i śp. Hubert Wyżgoł.
Złotą Odznakę Honorową z laurem: Jadwiga Bulik, 
Irena Cziumplik, Mieczysław Grobosz, Urszula 
Mandrysz,  Aurelia Pawlas, Jadwiga Walus.
Złotą Odznakę Honorową: Justyna Karwat, Krystyna 
Karwat, Mirosława Sus, Barbara Jałowiecka-Cempura.
Srebrną Odznakę Honorową otrzymali: Józef Długaj, 
Katarzyna Famula, Ryszard Kuchta, Jolanta Mizera, 
Joanna Szołtysek, Leszek Szołtysek.
Brązową Odznakę Honorową: Lucyna Cziumplik, 
Gabriela Hajduk, Leon Hapeta, Agnieszka Lomania, 
Dorota Lomania, Jan Walus.

Złotą Odznakę Honorową otrzymali: 
Irena Koubova - prezes chóru Dvorzak, Jan Pasieka - 
członek honorowy chóru Słowik i Antoni Veselka - 
dyrygent chóru Dvorzak.

    8 grudnia 1912 r. grupa mieszkańców Przy-
szowic pochodzenia polskiego powołała do życia 
Towarzystwo Śpiewacze Słowik. Ukonstytuował 
się Zarząd, który przewodził 44 śpiewakom. 
Pierwszym prezesem został Franciszek Ręka. 
    Już w czerwcu 1913 r . Słowik wziął udział 
w zjeździe śpiewaczym na Zadolu. Z wybuchem 
I wojny światowej Towarzystwo musiało za-
wiesić oficjalną działalność, jednak potajemnie 
ćwiczyło śpiew i przygotowywało sztuki tea-
tralne. W roku 1919 członkowie Towarzystwa 
ufundowali sztandar śpiewaczy. Represje 
Grenschutzu spowodowały, że poświęcono go 
dopiero w roku 1920. W tym samym roku Słowik 
otrzymał okazały dyplom z wizerunkiem 
Henryka Dąbrowskiego, który wraz z II nagrodą 
odebrał na Zjeździe Śpiewackim Okręgu 
Przyszowickiego. W czasie Plebiscytu na 
Górnym Śląsku śpiewacy podtrzymywali 
tożsamość narodową ludności Przyszowic, 
organizowali wiece, a część z nich walczyła 
w III powstaniu śląskim.
    Równie piękną postawą wykazali się człon-
kowie Słowika w czasie II wojny światowej, 
kiedy to Wiktor Musioł wraz grupą kolegów 
wykradł Niemcom Sztandar Słowika oraz nuty. 
Dzięki nim historyczny sztandar istnieje do 
dzisiaj i przechowywany jest w Muzeum Śląskim 
w Bytomiu. 

Pierwsze lata Słowika... z kart historii

Źródło: folder jubileuszowy chóru Słowik

Prezes Słowika Irena Cziumplik
Wójt Joachim Bargiel 
i przewodniczący RG Marek Błaszczyk

/J.M./


