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Szanowni czytelnicy!
   Obecne wydanie „Wieści Gminy Gierałto-
wice” jest już 50. numerem naszego czasopisma. 
Jubileusz skłania do refleksji, podsumowań 
i powrotu do źródeł. 
    Pierwszy numer naszego periodyku pod tytułem 
„Wieści Gminne” ukazał się 9 maja 2002 roku na-
kładem Rady i Zarządu Gminy Gierałtowice. 
Impulsem do jego powstania było obchodzone 
w tym właśnie czasie ćwierćwiecze gminy. Łamy 
ówczesnego wydania niemal w całości poświecone 
były najważniejszym wydarzeniom z historii gmi-
ny oraz samemu jubileuszowi jej 25-lecia.
    Pierwsze okolicznościowe wydanie „Wieści 
Gminnych” było jednocześnie próbą stworzenia 
przez gminę własnej, medialnej kroniki w postaci 
kwartalnika dla mieszkańców. Patrząc na ową pró-
bę z perspektywy 9 lat z „Wieściami”, wydaje się, 
że była ona skuteczna.
    „Wieści Gminy Gierałtowice” przez pierwsze 
lata ukazywały się 4 razy w roku. Wraz z rozwo-
jem gminy, a tym samym zwiększeniem się ilości 
wydarzeń czekających na umieszczenie na szpal-
tach, formuła kwartalnika okazała się niewy-
starczająca. Pismo zaczęło ukazywać się jako dwu-
miesięcznik. 
    Od 1 do numeru 23. - (maj 2007 r.), „Wieści” 
ukazywały się pod redakcją Bogusława Wilka. 
Lekkie pióro i świetny warsztat pisarski red. Wilka, 
a także zawsze barwna okładka sprawiły, że pe-
riodyk wyrobił sobie oryginalny, niepowtarzalny 
styl.

Verba volant, scripta manent.
Słowa ulatują, pismo pozostaje.

/Przysłowie łacińskie/
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Żegnaj szkoło

Pierwsze, 
okolicznościowe 
wydanie „Wieści” 
z 9 maja 2002 r.
Na stronie tytułowej 
numeru znalazły się 
artykuły inicjatorów 
wydawania pisma 
w gminie - wójta Joa-
chima Bargiela oraz 
ówczesnego przewo-
dniczącego RG Kazi-
mierza Podsiadły.

Dokończenie 
na s. 2

   22 czerwca w szkołach fun-
kcjonujących na terenie gminy 
Gierałtowice odbyły się uro-
czystości związane z zakoń-
czeniem roku szkolnego 2010-
2011.

    23 czerwca obchodzono w tym roku 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, nazywaną też Bożym Ciałem. 
To jedno z najważniejszych świąt w kościele 
katolickim, obchodzone jako uroczystość li-
turgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. 
    W Polsce obchody uroczystości wiążą się 
z procesją z Najświętszym Sakramentem po 
ulicach parafii. Tradycja procesji w gminie 
Gierałtowice jest szczególnie żywa i mocno 
zakorzeniona, a udział wiernych bardzo liczny. 
Podobnie było i w tym roku. Trasę pomiędzy 
ołtarzami wybudowanymi przez mieszkańców

w każdej z naszych parafii przemierzyło wielu 
wiernych. Przed monstrancjami z Najświę-
tszym Sakramentem kroczyły dzieci w białych 
strojach, ścieląc trasę płatkami kwiatów. 
Odświętną oprawę procesji stanowił również 
udział pocztów sztandarowych wielu orga-
nizacji, gospodyń w strojach ludowych, muzy-
ków z instrumentami oraz strażaków trzy-
mających wartę przy ołtarzach. Przed każdym 
z czterech ołtarzy księża czytali, związane te-
matycznie z Eucharystią, fragmenty czterech 
Ewangelii. 

J.M.

Boże Ciało

Boże Ciało w Gierałtowicach, foto: J. Miszczyk

Zakończenie roku w ZSP w Paniówkach, foto: Ł. Nowak

  Głównym akcentem uroczystości z okazji za-
kończenia roku szkolnego w SP im. W. Budryka 
w Chudowie było pożegnanie kolejnego ro-
cznika szóstoklasistów. W tym roku mury szkoły 
opuściło 16 absolwentów. W akademii zorga-
nizowanej pod hasłem: „To co mam, to radość 
najpiękniejszych szkolnych lat” udział wzięła 
cała społeczność chudowskiej szkoły z dyrektor 

Stefanią Michalską i wychowawczynią klasy 
szóstej Krystyną Krzysteczko. Akademia była 
równocześnie formą podziękowania absolwen-
tów dla wszystkich pedagogów, którzy przy-
czynili się do ich edukacji i wychowania.

Zakończenie roku w ZSP

Chudów

Gierałtowice

Dokończenie na s. 4
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Kalendarium Lipiec - sierpień

Druk: CUD-DRUK 

Stypendia wójta

Bene Meritus 

    Znamy już tegorocznych laureatów nagrody 
„Bene Meritus”, przyznawanej osobom i insty-
tucjom dobrze zasłużonym dla powiatu gli-
wickiego. Jak podaje Serwis Informacyjny Po-
wiatu Gliwickiego, decyzja o tym kto zostanie 
wyróżniony nagrodą podjęta została w trakcie 
obrad X sesji Rady Powiatu.
W kategorii zbiorowej nagrodzone zostały: Koło 
Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach oraz 
Teatr Młodzieżowy Carpe Diem z Pyskowic.
    Nagrody wręczone zostaną 31 sierpnia w trak-
cie obrad XI sesji Rady Powiatu Gliwickiego. 

1. Katarzyna Adamczyk - SP Gierałtowice - (5,60 - średnia ocen ze świadectwa) - I miejsce w Konkursie 
Filatelistycznym i awans do finału ogólnopolskiego.                                         .
2. Jakub Wiaterek - SP Gierałtowice - 5,82 - Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 
z matematyki. Brał udział w licznych konkurach przedmiotowych i sportowych, promując szkołę i gminę.            
3. Kamila Widuch - SP Przyszowice - 5.55 - Uczestniczyła w licznych konkursach przedmiotowych.                                                                         
4. Wiktor Mryka - SP Paniówki - 5,60 - Uczestniczył w licznych konkursach przedmiotowych.   
5. Krzysztof Tomaszek - Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach - 4.81 - Laureat woj. konkursu  przed-
miotowego z historii. Uczestniczył w licznych konkursach przedmiotowych.                                                                                                                     
6. Agnieszka Mandok - Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach - 5,56 - Uczestniczyła w konkursach  przed-
miotowych oraz zawodach sportowych.                                               
7. Wiktoria Bartocha - Gimnazjum Nr 3  w Przyszowicach - 5.38 - Laureatka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii. Zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie „Z biologią za pan brat”..
8. Maria Bzówka - Gimnazjum  Nr 3 w Przyszowicach - 5,69 - Finalistka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii, udział w licznych konkursach przedmiotowych.                      
9. Angelika Jaworska - Gimnazjum Nr  3 w Przyszowicach - 5.63 - Brała udział w licznych konkursach 
przedmiotowych oraz zawodach sportowych.                                                                                         
10. Marta Błaszczyk - Gimnazjum  Nr 3 w Przyszowicach - 5.56 - Finalistka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych.                   
 11. Anna Boniek - Gimnazjum Nr3 w Przyszowicach - 5,56 - Finalistka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii, udział w licznych konkursach przedmiotowych.                       
12. Laura Dymarz - Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach - 5.56 - Laureatka wojewódzkiegokonkursu 
przedmiotowego z biologii. udział w licznych konkursach przedmiotowych.                    
13. Karolina Kowalik - Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach - 5,63 - laureatka woj. konkursu przed-
miotowego z geografii, udział w licznych konkursach przedmiotowych.                                   
14. Wiktoria Mól - Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach  - 5.56 - Brała udział w licznych konkursach 
przedmiotowych i recytatorskich.                                                     
15. Marta Rożek - Gimnazjum Nr1 w Gierałtowicach. - 5,53 - Laureatka wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych z języka angielskiego i fizyki. Uczestniczyła w wielu konkursach i zawodach spor-
towych.                                                                       
16. Anna Żuk - Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach -5.57 - Brała aktywny udział w życiu szkoły i klasy.  
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    Uczniowie ze szkół działających  na terenie gminny, którzy w roku szkolnym 2010/2011 wykazali 
się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 
otrzymali jednorazowe Stypendia Wójta Gminy Gierałtowice. Stypendia (w wysokości 400 zł dla 
każdego laureata) wręczone zostały w trakcie spotkania z wójtem Joachimem Bargielem, które 
odbyło się 21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Laureatom gratulowali również obecni na 
uroczystości: Marek Błaszczyk - przewodniczący RG oraz Barbara Mansfeld - kierowniczka Refe-
ratu Edukacji i Zdrowia UG Gierałtowice.

Lista stypendystów

    Od czerwca 2007 r. do chwili obecnej, redago-
waniem pisma zajmuje się Jerzy Miszczyk. 
W roku 2009 zmienił się wydawca. „Wieści Gmi-
ny Gierałtowice” zaczęły się ukazywać nakładem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach. 
Obowiązki redaktora naczelnego zaczął pełnić 
wtedy Przemysław Dejneka, przejmując je od Ma-
teusza Papkali. 
    W styczniu 2010 roku, wraz z objęciem stano-
wiska dyrektora GOK w Gierałtowicach, naczel-
nym „Wieści” został Paweł Rosicki. Za jego 
sprawą od stycznia br. pismo ukazuje się jako 
miesięcznik.
    Korzystając z wyjątkowej okazji, jaką stwarza 
jubileuszowe - 50. wydanie, redakcja pragnie ser-
decznie podziękować wszystkim osobom i insty-
tucjom współpracującym przy wydawaniu czaso-
pisma. To dzięki ich zaangażowaniu i chęci dzie-
lenia się informacjami, łamy „Wieści Gminy Gie-
rałtowice” wypełniają tematy z życia gminy i jej 
mieszkańców. Nie sposób tu wymienić wszyst-
kich, w gminie działa bowiem kilkadziesiąt róż-
nych organizacji i wiele dziesiątek osób, dzięki 
którym życie społeczne pulsuje mocnym rytmem. 
Z konieczności więc ograniczymy się jedynie do 
tych, których kontakt z „Wieściami”, na prze-
strzeni minionych 9 lat był najczęstszy. Pragniemy 
podziękować wszystkim pracownikom Urzędu 
Gminy Gierałtowice, zaczynając od wójta gmi-

ny Joachima Bargiela, kończąc na pracownikach 
poszczególnych referatów, za zaangażowanie i po-
moc przy zbieraniu materiałów informacyjnych. 
Za taką samą postawę dziękujemy wszystkim rad-
nym Rady Gminy i obecnemu jej przewodni-
czącemu Markowi Błaszczykowi. Podziękowania 
składamy również pracownikom GOK w Gierał-
towicach i świetlic środowiskowych. Dziękujemy 
dziennikarzom z „Serwisu Informacyjnego Po-
wiatu Gliwickiego” za regularne przesyłanie naj-
świeższych wiadomości.
Słowa podziękowania za współpracę kierujemy 
również pod adresem sołtysów z wszystkich 
sołectw. Dziękujemy również: gminnym placów-
kom oświatowym, klubom sportowym, chórom, 
strażom pożarnym, kołom gospodyń wiejskich, 
kołom emerytów oraz wszystkim organizacjom 
pozarządowym i osobom prywatnym.            
Dziękujemy proboszczom ze wszystkich parafii 
gminy, m.in. za pomoc w dystrybucji „Wieści”. 
Właścicielom sklepów, za wykładanie pisma na 
swoje lady. 
    Tych, których w niezamierzony sposób zdo-
łaliśmy pominąć, znajdziesz drogi czytelniku, 
pochylając głowę nad pięćdziesięcioma dotych-
czas wydanymi numerami naszego wspólnego 
czasopisma.
                                         

.

 Jerzy Miszczyk

50. wydanie „Wieści Gminy Gierałtowice” Dokończenie 
ze s. 1.

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach podpisało 
w ostatnim czasie dwie umowy, które umożliwią 
rozpoczęcie budowy kolejnych odcinków kana-
lizacji w gminie Gierałtowice.
    W czerwcu br. PKG zawarło umowę z Zakła-
dem Robót Specjalnych Budowlanych z Ryduł-
tów na budowę kanalizacji w Przyszowicach. 
Prace rozpoczną się w lipcu br. Jednocześnie 
w Przyszowicach przy ulicy Gliwickiej budo-
wane są już obiekty oczyszczalni ścieków, która 
w czerwcu 2012 r. będzie gotowa do rozpoczęcia 
rozruchu technologicznego i zacznie przyjmo-
wać do oczyszczania ścieki doprowadzone budo-
wanym systemem kanalizacyjnym. 
    Prace związane z budową kanalizacji w Chu-
dowie rozpoczną się w sierpniu br. Rozpoczęcie 
ich umożliwiła umowa, którą 6 lipca br. PGK 
podpisało z wykonawcami - przeds. BUG GA-
ZOBUDOWA oraz PPH OMNIX z Zabrza.
    Dotychczas w gminie wybudowano już około 
20 km kanalizacji sanitarnej - w Gierałtowicach 
15 km (do końca roku planuje się wykonać 
kolejne 6 km), w Paniówkach powstało już około 
5 km kanalizacji, a wykonawca kolejne 5 km pla-
nuje wybudować do końca br.
    Jak podaje Joachim Nowak z PGK, więcej 
szczegółowych informacji na temat budowy ka-
nalizacji w gminie Gierałtowice podanych zo-
stanie w specjalnej broszurze, którą we wrześniu 
br. PGK ma zamiar rozkolportować wśród 
mieszkańców gminy.

Źródło: PGK Sp. z o.o. Opr. J.M.

21.07.2011 - Wisła - Stecówka  
28.07.2011 - Radzionków - Muzeum Chleba 
4.08.2011 - Wieliczka - Muzeum Kopalni Soli.
11.08.2011 - Rudy Raciborskie - Kolej wąsko-
torowa, Opactwo. 
18.08.2011 - Ostrava - ZOO, Park Miniatur 
(konieczny paszport lub dowód osobisty). 
W 4 tygodniu sierpnia odbędzie się wycieczka do 
Bielska-Białej - w programie wjazd kolejką na 
Szyndzielnię. 
Szczegóły oraz zapisy w świetlicach Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach. 

Wycieczki dla dzieci i młodzieży
w ramach wakacji z GOK-iem
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Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Przyszowice - Obrady IX sesji Rady Gminy Gierałtowice 

    Radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu 
gminy w roku 2010 i z tego tytułu udzielili abso-
lutorium wójtowi Joachimowi Bargielowi. Gło-
sowanie nad uchwałą absolutoryjną odbyło się 
16 czerwca w trakcie obrad IX sesji RG Gierałto-
wice, które poprowadził przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk. Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie 
było, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przed głosowaniem radni zapoznali się z opiniami 
Komisji Rewizyjnej RG oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach na temat wyko-
nania budżetu. Głos zabrał również wójt Bargiel, 
który powiedział m.in.: - Rok 2010 był rokiem 
trudnym z powodu kryzysu światowego oraz 
powodzi w gminie. Był to jednak dobry rok dla 
budżetu gminy, który osiągnął dochody ponad 47 
mln zł. - jedne z najwyższych w historii gminy. 
Wykonanie dochodów przekroczyło 101% pla-
nowanej wielkości. Dobre było też wykonanie wy-
datków, wynosiło bowiem ponad 94% - Wójt 
zwrócił również uwagę na pozytywną tendencję 
zaobserwowaną pozycji budżetu: dochody z po-
datku od nieruchomości, co jak stwierdził: - na-
pawa optymizmem, że obrany kierunek pozyski-
wania terenów pod działalność gospodarczą i in-
tensyfikacji dochodów z podatku jest kierunkiem 
właściwym - Podkreślił także, że pomimo ogólnie 
złej sytuacji w gospodarce, w gminie utrzymała się 
dynamika inwestycji (wydano na ten cel 15,5 mln

zł.), a jej wskaźnik utrzymany został na poziomie 
30% udziału wydatków inwestycyjnych w wy-
datkach ogólnych.   
    W trakcie obrad rozpatrzono i podjęto również 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy Gierałtowice za rok 2010. 
    Kolejne podjęte uchwały dotyczyły m.in.: 
A) Zmiany wcześniej podjętych uchwał w spra-
wach: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gierałtowice na lata 2011 -2028 i zmiany budżetu 
gminy na rok 2011. B) Sprzedaży nieruchomości. 
C) Opiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 
Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalności 
ZOZ w Knurowie. D) Powołania komisji doraźnej 
RG oraz Wojciecha Szołtyska na jej przewo-
dniczącego.
Radni większością głosów (7 głosów przeciw, 
6 za, 2 radnych wstrzymało się od głosu) odrzucili 
projekt uchwały RG  w sprawie zatwierdzenia ta-
ryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 
    Po wyczerpaniu dalszego porządku obrad 
(w którym znalazły się m.in.: informacje sołtysów 
dot. sołectw, informacje o działalności wójta 
w okresie międzysesyjnym, odpowiedzi na inter-
pelacje i wolne głosy) przewodniczący Marek 
Błaszczyk zamknął obrady sesji. 

    Reprezentanci Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego w Gierałtowicach: Martyna Otrząsek 
z klasy V b i Dawid Rajca z VI b zdobyli 2 
miejsce w XI edycji Konkursu Wiedzy o Powie-
cie Gliwickim pod hasłem „Chcę Cię zaprosić do 
mojej miejscowości”. 

    Konkurs odbył się 25 maja br. w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Jego ce-
lem było promowanie własnej miejscowości 
poprzez wskazywanie jej urokliwych i cieka-
wych miejsc. Konkurs składał się z dwóch 
części. W pierwszej uczniowie przygotowywali 
pracę plastyczną (techniką dowolną), promującą 
własną miejscowość. W drugiej dokonali pre-
zentacji swoich miejscowości. 
Każdy z uczestników naszej drużyny otrzymał 
dyplom i nagrody książkowe, które wręczyli 
Teresa Bochenek dyrektor Miejskiej SP nr 2 
w Knurowie oraz Sławomir Adamczyk członek 
Zarządu Powiatu Gliwickiego.                  
    2 czerwca wszyscy uczestnicy konkursu wraz 
z nauczycielami wzięli udział w wycieczce po 
powiecie gliwickim, którą ufundowało staros-
two. Zwiedziliśmy ścieżkę edukacyjno-przy-
rodniczą w Smolnicy oraz zamek i „Izbę łod 
Starki” w Chudowie.                             

.

.

    10 czerwca w Katowicach podsumowany 
został etap regionalny IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Wyróżnienie odebrali Agnieszka i Bogdan 
Rusinowie z Przyszowic.                           
    Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
organizowany jest corocznie przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Nierucho-
mości Rolnych oraz Państwową Inspekcję Pracy 
i odbywa się pod patronatem honorowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu pro-
mocję zasad ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwie rolnym. Właśnie podsumowano jego 
etapy regionalne.                   
W Placówce Terenowej KRUS w Katowicach  
wręczone zostały nagrody i wyróżnienia laure-
atom z regionu objętego jej zakresem działania. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się Agnieszka 
i Bogdan Rusinowie z Przyszowic (gmina Gie-
rałtowice), prowadzący najbezpieczniejsze indy-
widualne gospodarstwo rolne w powiecie gli-
wickim. Państwo Rusinowie mają duże go-
spodarstwo nastawione na uprawę zbóż, 
w którym ogromną rolę zwraca się na bezpie-
czeństwo pracy. Nagrodę ufundowaną przez 
Starostwo Powiatowe w Gliwicach wręczyli im 
Krystyna Kręgiel, kierowniczka Placówki 
Terenowej KRUS w Gliwicach oraz wicestarosta 
gliwicki Waldemar Dombek. 

.

 .

Najbezpieczniejsze 
gospodarstwo rolne w powiecie

R. Gozdek/ Serwis Informacyjny Powiatu

    Praca wykonana przez Wiktorię Kacprzak 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowi-
cach, pod opieką instruktorki Mirosławy Mirań-
skiej-Baraniuk, zdobyła wyróżnienie w kategorii 
prac przedszkolaków podczas tegorocznej edycji 
konkursu plastycznego pt. „Człowiek - Las - Śro-
dowisko”. Konkurs zorganizowano dla szkół 
i przedszkoli z terenu miasta Gliwice i powiatu 
gliwickiego w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Roku Lasów. 
    Spotkanie z laureatami konkursu odbyło się 
9 czerwca w Szkółce Leśnej w Rachowicach.  

 Autorzy nagrodzonych prac odebrali wywalczone 
nagrody z rąk Tadeusza Mamoka - nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rudziniec oraz Michała Niesz-
porka, starosty gliwickiego.
Prace oceniała komisja w składzie: Hubert Kalla 
- artysta fotograf, Hubert Wiśniewski -zastępca 
nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec, Agniesz-
ka Polowczyk - specjalistka służby leśnej oraz 
prowadzący Szkółkę Leśną w Rachowicach 
Adam Głowacki. Uczestnicy komisji mieli trudny 
orzech do zgryzienia, bowiem na konkurs napły-
nęło wiele ciekawych i godnych nagrody dzieł.

Źródło: R. Gozdek - Serwis Powiatu Gliwickiego

Lider Edukacji Samorządowej 2010
    Urząd Gminy Gierałtowice otrzymał pre-
stiżowe wyróżnienie - „Lider edukacji samorzą-
dowej”. Nagroda przyznana została przez 
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorial-
nego im. Waleriana Pańki w Katowicach, za 
przeszkolenie w roku 2010 największej liczby 
pracowników na szkoleniach zleconych przez 
Urząd Gminy. W tej kategorii 
ocenione zostały 184 urzędy 
gmin z województwa śląskiego.
    Wręczenie nagród odbyło się 
20 maja w trakcie III Dnia Samo-
rządu Terytorialnego w woje-
wództwie śląskim, który odbył 
się w Mikołowie. Pamiątkową 
statuetkę oraz dyplom uznania 
dla Urzędu Gminy Gierałtowice 
odebrał wójt Joachim Bargiel. 
  Nagrody nazywane także 
„Walerkami” - od imienia patro-
na ośrodka przyznawane są od 
10 lat. W tegorocznej edycji 
oprócz Urzędu Gminy Gierał-
towice otrzymali je także: w ka-
tegorii miast - Urząd Miasta

Radzionków, w kategorii miast na prawach po-
wiatów - Urząd Miasta Sosnowiec oraz UM 
Jaworzno i w kategorii starostw powiatowych - 
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 
oraz Powiat Gliwicki. 

J.M.
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     Od 1 lipca na terenie powiatu gliwickiego 
można korzystać z 58 bezpłatnych punktów 
dostępu do internetu.                 
   Punkty uruchomiono w ramach realizacji 
projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gli-
wickiej”, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013. 
Jest to wspólne przedsięwzięcie Powiatu Gli-
wickiego (lidera projektu) oraz ośmiu gmin 
wchodzących w jego skład: Gierałtowic, Knu-
rowa, Pilchowic, Pyskowic, Rudzińca, Toszka 
i Wielowsi.                                            
    Projekt polega na udostępnieniu w powiecie 
gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do 
Internetu (z ang. PIAP - Public Internet Access 
Point), zapewniających zarówno mieszkańcom, 
jak i odwiedzającym te tereny turystom po-
wszechny i bezpieczny dostęp do sieci inter-
netowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każde-
go całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem, że 
będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wśród PIAP-ów jest 7 punktów typu hotspot, 33 
stanowiska komputerowe oraz 18 infokiosków - 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Warto podkreślić, że część PIAP-ów przystoso-
wana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Decydując o lokalizacji poszczególnych pun-
któw wybierano miejsca uczęszczane i powsze-
chnie dostępne czyli świetlice, biblioteki, przed-
szkola, szkoły, ośrodki kultury, ośrodki opieki 
społecznej, szpitale, domy pomocy społecznej, 
urzędy miast i gmin, Starostwo Powiatowe w 
Gliwicach oraz inne miejsca często odwiedzane 
przez mieszkańców i turystów. Ich pełna lista 
zamieszczona jest na stronie internetowej 
powiatu w zakładce „Realizowane projekty unij-
ne” - PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej.
Projekt realizowany był od 2007 roku. Jego 
wartość wyniosła 1 259 600,40 zł, w tym unijne 
dofinansowanie stanowi 1 070 660,34 zł.

 .

 .

/Źródło: R.Gozdek Serwis Informacyjny Powiatu Gliwickiego/

    Trzecia edycja konkursu gwarowego „Z niczego 
nie ma nic” odbyła się w gierałtowickim gim-
nazjum 15 czerwca br. Po wysłuchaniu różno-
rodnych występów (scenka kabaretowa, teatrzyk, 
duety i solówki) jury w składzie: Małgorzata Do-
min, Gerda Czapelka, Andrzej Gawlik i Tatiana 
Kowalska postanowiło przyznać następujące 
miejsca:                         
w kategorii szkoły podstawowe:              
1. Martyna Otrząsek i Dawid Rajca z Gierałtowic.          
2. Zespół Czerwonego Kapturka z Paniówek.       
3. Wiktoria Golec z Gierałtowic.                 

W kategorii gimnazja: 1. Adrianna Rajca z Gie-
rałtowic. 2. Łukasz Hyła i Konrad Długaj z Pa-
niówek.3. Daniel Kuchta z Gierałtowic.                
   Poziom Konkursu był bardzo wyrównany, 
a szczególne brawa należą się najmłodszym ucze-
stnikom, bowiem pokonali oni ogromną tremę 
i zaprezentowali się rewelacyjnie. Sponsorami 
nagród byli: Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”,

.

.

.

.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NOT-
POŻ II - Zbigniew Kaczmarczyk oraz Stowarzy-
szenie „Moja Gmina, Nasz Powiat”. Konkurs 
gwary śląskiej został zorganizowany w ramach 
realizacji zadania publicznego zleconego przez 
Urząd Gminy Gierałtowice.

U. Cieslik

Konkurs gwary śląskiej

Foto: archiwum ZSP w Gierałtowicach

Szkolny Rachmistrz

    W tym roku przyszowicka szkoła po raz 
pierwszy wzięła udział w akcji budowy przy-
szkolnych ogrodów „Posadź swoje drzewko” 
odbywającej się pod patronatem Fundacji 
Ekologicznej SILESIA i WFOŚ i GW. W dniach 2- 
27.05. z aktywnym udziałem uczniów klas 
starszych szkoły podstawowej i gimnazjum, pra-
cowników szkoły oraz nauczycielki przyrody 
Eryki Dymarz wykonano nasadzenia. Fachowy 
nadzór nad pracami sprawował właściciel Szkółki 
krzewów ozdobnych Artur i Daria Tomiczek 
w Gierałtowicach, gdzie dokonano również zaku-
pu materiału szkółkarskiego. Sadzonki drzewek 
i krzewów zostały posadzone w otoczeniu budyn-
ku szkolnego. W rezultacie wykonanej pracy na 
placu szkolnym posadzono aż 285 drzewek i krze-
wów. Naukę rozpoznawania drzew i krzewów 
iglastych Polski, rodzimych i aklimatyzowanych 
będzie można teraz przeprowadzić z wykorzysta-

niem naturalnych okazów tych roślin na terenie 
szkoły. Wśród nasadzonych gatunków znalazły się 
również drzewa i krzewy liściaste o barwnych 
liściach i kwiatach, co poprawiło estetykę oto-
czenia budynku. Ponadto teren placu szkolnego 
został otoczony żywopłotem biegnącym wzdłuż 
ogrodzenia.    19 maja 2011 roku,  po raz kolejny rywa-

lizowali ze sobą najlepsi matematycy gimnazjów 
naszej gminy. W konkursie „Szkolny Rach-
mistrz” zorganizowanym przez nauczycieli 
matematyki Gimnazjum nr 2 w Paniówkach:  
Iwonę Długaj-Skrzydeł oraz Marka Mnicha, 
startowało ośmiu gimnazjalistów. O kolejność 
trzech najlepszych „rachmistrzów” zdecydowała 
dogrywka. W ten sposób I miejsce zajęła Ale-
ksandra Krzycha (Gimnazjum Przyszowice), 
II miejsce-Marta Rożek (Gimnazjum nr 1 w Gie-
rałtowicach), zaś III miejsce Rafał Swoboda 
(Gimnazjum Paniówki).                

    O nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 
Gierałtowice (patrona konkursu) oraz Radę Ro-
dziców Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, a także 
Basen Wodnik walczyli także: Agata Sikora 
(Paniówki), Laura Dymarz (Gierałtowice), Pa-
weł Promny i Mateusz Janota (Przyszowice) 
i Konrad Długaj (Paniówki).             
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.                   

.
.

 .

.

Posadź swoje drzewko

I.Długaj-Skrzydeł

Eryka Dymarz

w Gierałtowicach stało się okazją do pożegnania 
dyrektora zespołu Janusza Magiery, który od 
września br. odchodzi do pracy w innej placówce 
oświatowej. Kwiaty i serdeczne podziękowania za 
kierowanie zespołem szkolno-przedszkolnym zło-
żył na ręce odchodzącego dyrektora wójt gminy 
Joachim Bargiel. W trakcie spotkania wójt poin-
formował również o wynikach konkursu na sta-
nowisko dyrektora ZSP w Gierałtowicach. Wy-
grała go Urszula Cieślik.
    W trakcie uroczystości wyróżniono najlepszych 
uczniów - m.in. z gimnazjum. Nagrody oraz tytuł 
„Prymusa Gimnazjum” otrzymały: Marta Rożek 
i Laura Dymarz z kl. III A i Karolina Kowalik 
z II A. Puchar przechodni za najlepszą średnią ocen 
(4,45) otrzymała klasa II A.

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ZSP 
w Przyszowicach poprzedziła msza św. odpra-
wiona w miejscowym kościele parafialnym. Dal-
sza część uroczystości odbyła się na terenie 
szkoły. Oprócz społeczności szkolnej uczestni-
czyli w niej również zaproszeni goście: wójt Joa-
chim Bargiel, przewodniczący RG Marek Bła-
szczyk, radni z sołectwa Przyszowice, sołtys 
Andrzej Gawlik. Powitał ich dyrektor ZSP Ale-
ksander Jendryczko. Korzystając z okazji wójt 
Bargiel i przewodniczący Błaszczyk wręczyli 
uczniowi zespołu, Robertowi Nawratowi, nagrodę 
za zajęcie I m w gminnym konkursie „Nie dla

 narkotyków i alkoholu”. 
W trakcie akademii przedstawieni zostali ucznio-
wie wyróżniający się osiągnięciami w nauce oraz 
laureaci konkursów przedmiotowych. W gronie 
prymusów przyszowickiego gimnazjum znalazła 
się Wiktoria Bartocha z kl. II A, laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii. 
Wiktoria zajęła również I m w Woj. Konkursie 
pn. „Z biologią za pan brat”. Laureatem Woj. Kon-
kursu z historii został Krzysztof Tomaszek, a do 
finałów dotarli: Paweł Promny z fizyki i mate-
matyki oraz Maria Bzówka, Marta Błaszczyk, 
Anna Boniek i Klaudia Sorychta z biologii. 

Żegnaj szkoło - dokończenie ze strony 2.

Przyszowice

Paniówki

    Zanim uczniowie ZSP w Paniówkach odebrali 
upragnione świadectwa szkolne, uczestniczyli 
wraz z nauczycielami i rodzicami we mszy św. 
odprawionej w kościele pw. św. Urbana. Po niej 
wspólnie udali się do szkoły. Uroczystości roz-
dania świadectw z paskiem, nagród i dyplomów 
uczniom szkoły podstawowej przewodniczyła dy-
rektor Małgorzata Wiśniewska. Najlepszym gra-
tulowała również sołtys Małgorzata Domin. 
Numer jeden w szkole to Wiktor Mryka z klasy VI, 
który dzięki średniej ocen 5,6 otrzymał stypen-
dium Wójta Gminy Gierałtowice.
Na spotkaniu z gimnazjalistami obecny był wójt 
Joachim Bargiel, który podsumował miniony rok 
szkolny. Wręczył również Piotrowi Wiśniewskie-
mu nagrodę za II m w konkursie „Nie dla narko-
tyków i alkoholu”. J.M.
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    17 czerwca br. młodzież Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach spotkała się, aby w formie za-
bawy i relaksu podsumować oraz sprawdzić 
swoją wiedzę i umiejętności z zakresu języka 
polskiego i historii.                                                                         
    Pomysł i propozycja takiego spędzenia czasu 
(już po klasyfikacji rocznej) wyszedł od nauczy-
cieli bloku humanistycznego, zaś realizacją tego 
zamierzenia zajęły się: polonistka Jolanta Szoł-
tysek oraz historyczka Celina Widuch.            
    Pierwsza część spotkania dotyczyła Czesława 
Miłosza, którego 100 rocznica urodzin przypada 
30 czerwca 2011 r. Z tej okazji zostały zrobione 
gazetka i wystawka z książkami Noblisty. 
Uczniowie przygotowali prezentację multi-
medialną o pisarzu, natomiast nasi uzdolnieni 
recytatorzy przedstawili kilka znakomitych wier-
szy poety. Zamknięciem tej części spotkania był 
konkurs czytelniczy o Miłoszu, w którym brały 
udział 3-osobowe drużyny z każdej klasy.
Następnie zespoły klasowe uczestniczyły w za-
planowanych zmaganiach i potyczkach języ-
kowych, literackich, historycznych, a nawet mu-
zycznych. Pojawiły się zagadki z kultury i hi-
storii języka, frazeologii, ortografii. Powtórką 
z historii były zagadki historyczne, ale nie zapo-
mniano też o naszych korzeniach regionalnych - 
uczniowie rozpoznawali nazwy i zastosowanie 
przedmiotów ze szkolnej Izby Regionalnej.   
Konkursy zostały ubogacone przeplatanką zaga-
dek muzycznych, które budziły wiele emocji.
Powtórką z lektur szkolnych było rozszyfro-
wanie znanych cytatów literackich, a rozwiązy-
wanie krzyżówki ortograficznej z „Pana Tade-
usza” urozmaiciło zmagania.                 
    Młodzież bawiła się doskonale, zespoły wyka-
zały się dużą wiedzą, przygotowaniem i za-
angażowaniem w rywalizacji międzyklasowej.      
„Pomysłowe, ciekawe, sprawnie przeprowa-
dzone potyczki”- Dzień Języka Polskiego przy-
padł do gustu zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom, dlatego już dziś planujemy kontynuację 
takich spotkań.                             

.

.

 .

.

 .
J. Szołtysek

    XI Przegląd Teatrzyków Szkolnych na zamku 
w Chudowie okazał się prawdziwym świętem 
teatru. W trakcie przeglądu, który odbył się 7 
czerwca wystawiono 7 przedstawień z udziałem 
dzieci ze wszystkich szkół podstawowych gminy 
Gierałtowice, a także gimnazjalistów z Przyszo-
wic i Paniówek. Widzowie, wśród których znaleźli 
się m.in.: Marek Błaszczyk - przewodniczący RG 
Gierałtowice, radna Grażyna Malec oraz sołtys 
Chudowa Józef Posiłek, obejrzeli: przedstawienie 
„Na łące” w wykonaniu uczniów SP z Przyszowic, 
„Czerwonego kapturka po śląsku” zagranego 
przez dzieci ze SP w Paniówkach, „Smoka ze smo-
czej jamy” wystawionego przez SP w Gierałto-
wicach oraz spektakl pt. „Dlaczego wyginęli kró-
lewicze” zagrany przez gospodarzy - dzieci ze SP 
w Chudowie.                       
    Uczniowie gimnazjów mieli okazję rozwinąć 
swoje zdolności aktorskie, występując w klasy-
cznym repertuarze teatralnym - gimnazjaliści z Pa-
niówek w „Balladynie” Juliusza Słowackiego, 
a przyszowiczanie w „Skąpcu” Moliera.             
Dodatkowo kl. I a z gimnazjum w Przyszowicach 
przedstawiła scenkę ekologiczną.
    Scena pod zamkowym murem i widownia na 
dziedzińcu chudowskiego zamczyska, swym nie-
powtarzalnym klimatem dodatkowo wzmacniały 
grę młodych aktorów. Nic więc dziwnego, że 
wszystkie przedstawienia spotkały się z gorącym 
przyjęciem publiczności, której znakomitą 
większość stanowiła niemal cała społeczność SP 
im. Witolda Budryka w Chudowie.

  .

.     Dodatkową atrakcją przeglądu był piknik dla 
widzów i uczestników urządzony po zakończeniu 
przedstawień. Po obfitej strawie dla ducha przy-
szedł czas na ucztę dla podniebienia. Grillowane 
kiełbaski smakowały wszystkim znakomicie.
    XI Przegląd Teatrzyków Szkolnych to dzieło 
organizacyjne polonistki SP w Chudowie Joanny 
Herok, którą wspomogli: dyrektor szkoły Ste-
fania Michalska oraz Fundacja Zamek Chudów.

XI Przegląd Teatrzyków Szkolnych
na scenie pod zamkowym murem

Źródło: J. Herok, opr. J. Miszczyk

Wyróżnienie dla słuchowiska 
o Izbie łod starki

    Urząd Gminy Gierałtowice otrzymał wyróżnienie na lubelskim konkursie 
„Ludowe Oskary” 2010, w kategorii „Wydawca” - za zrealizowanie słucho-
wiska pt. „Izba Łod Starki - Tutaj zatrzymał się czas...”. 
Statuetkę „Ludowego Oskara” w tej kategorii zdobył film (DVD) pt. „Jasio 
konie poił” zrealizowany przez GOK w Biłgoraju. 

    Pomysł zrealizowania słuchowiska o „Izbie” 
wyszedł od Agnieszki Nowak z biura promocji UG 
Gierałtowice, a wykonała go redaktor Ewa Stę-
pniewicz z Vis Media Gliwice.
    Głównym motywem słuchowiska jest opowieść 
Moniki Organiściok (twórczyni „Izby”) o czasach 
swojego dzieciństwa. Za jej sprawą słuchacz prze-
nosi się w czasie i otwiera drzwi izby łod starki...
    - Słuchowisko nagrane jest na płytkę CD i służy 
promocji tego niezwykłego miejsca. Taki był głó-
wny cel jego realizacji. Jest to również zapis 
pięknej gwary śląskiej - mówi Agnieszka Nowak - 
O konkursie „Ludowe Oskary” dowiedziałam się 
przypadkowo. Postanowiliśmy zgłosić nasze słu-
chowisko do konkursu i 30 maja dotarła do nas 
miła wiadomość - jury nagrodziło naszą pracę 
wyróżnieniem w kategorii: „Wydawca” -
    Celem konkursu jest promocja najciekawszych 
wydarzeń folklorystycznych w Polsce. Na jego 
tegoroczną edycję wpłynęło 38 zgłoszeń z całego 
kraju. Jury w składzie: Andrzej Sar - WOK w Lu-
blinie, Andrzej Wojtan - dziennikarz „Gazety 
Chłopskiej” oraz Paweł Onochin i Krzysztof 
Butryn ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
nagrodziło „Oskarami Ludowymi” i wyróżniło 
11 spośród nich w pięciu kategoriach: 1. Festi-
wale, koncerty, imprezy plenerowe. 2. Pokazy 
i warsztaty twórcze. 3. Konkursy i wystawy. 

4. Projekty badawcze. 5. Wydawnictwa.
Konkurs zorganizowali: Fundacja Ochrony i Roz-
woju Twórczości Ludowej, Stowarzyszenie Twór-
ców Ludowych oraz portal Kultura Ludowa.pl.
Przedsięwzięcie wsparł Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, a patronat medialny 
roztoczyli nad nim m.in.: Radio Lublin, „Kurier 
Lubelski” i „Gazeta Chłopska”. 

Foto: Paweł Madeja

    Przyszowicka lipa Witula zajęła wysokie 
5. miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„Drzewo Roku” ogłoszonym przez Klub 
Gaja.
    Konkurs rozstrzygnął trwający przez cały 
czerwiec plebiscyt internautów. Największą 
liczbę głosów (3396) zdobył dąb Grot z Dęblina 
i tym samym otrzymał tytuł „Drzewa Roku”. 
Na naszą Witulę głosowało 1005 internautów. 
Przypomnijmy, że okazałe drzewo zgłosili do 
konkursu członkowie Towarzystwa Miłośników 
Przyszowic.

J.M.

Konkurs Drzewo Roku 
Witula na 5. miejscu

Tekst & foto: J. Miszczyk

Chudów - Izba łod starki. Od lewej: wójt Joachim Bargiel, 
Monika Organiściok i Agnieszka Nowak.



6

Sprzedaż i serwis maszyn
i urządzeń ogrodniczych  

Tel.: (32) 440 09 42, kom. 500 042 565

Ornontowice, ul. Zwycięstwa 20 e

Pn.-pt.: 8.00 do 17.00, sob.: 8.00 do 13.00

Śląskie Gody
    Przyjemne czerwcowe słoneczko i bogaty program artystyczny zachęciły licz-
nych mieszkańców gminy do udziału w XVII Śląskich Godach - największym fe-
stynie organizowanym w Gierałtowicach. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się 
12 czerwca na Placu Targowym.

    Do obejrzenia pierwszego punktu programu za-
prosił zgromadzonych Paweł Rosicki - dyrektor 
GOK w Gierałtowicach, a złożyła się na niego pre-
zentacja „Młodych talentów” - uzdolnionych wo-
kalnie i tanecznie dzieci i młodzieży z gminy Gie-
rałtowice. W blisko półtoragodzinnym programie 
wystąpiło kilkudziesięciu młodych adeptów mu-
zyki i tańca. Wśród nich sporą grupę stanowiły 
dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne prowa-
dzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez Beatę 
Stawowy. 
    Po raz pierwszy wystąpiła na „Godach” Repre-
zentacyjna Grupa Tańca Ludowego „Kaszuby” 
z Rybnika, prowadzona przez Anitę Geratowską. 
Zespół podbił serca publiczności wspaniale wy-
konanymi tańcami z różnych regionów Polski. 
Za wykonane z duszą tańce: śląskie, sądeckie, ży-
wieckie czy łowickie publiczność odwzajemniła 
się gorącymi brawami. Osobne brawa należą się 
rybniczanom za wspaniałe stroje ludowe, urzeka-
jące pięknymi barwami, haftami i motywami re-
gionalnymi. 
    Trudno wyobrazić sobie festyn w gminie bez 
występu naszych chórów. W Gierałtowicach śpie-
wały: Bel Canto z Chudowa pod dyrekcją Barbary 
Jałowieckiej-Cempury oraz Skowronek z Gierał-
towic (pod dyrekcją - Beaty Stawowy), który za-
skoczył publiczność repertuarową metamorfozą

wykonując m.in. piosenkę z popularnego serialu 
telewizyjnego, w aranżacji Beaty Stawowy.
    Jak zwykle niepowtarzalny klimat wprowadził 
występ Orkiestry Dętej przy OSP w Przyszo-
wicach pod dyrekcją maestro Henryka Mandrysza 
w składzie wzmocnionym muzykami z Orkiestry 
Zabrzańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. 
    Śląskie Gody zakończyły dwa mocne akcenty 
z Paniówek - występ znanego zespołu „Kamraty” 
oraz młodzieżowego zespołu „41”, który grał po 
prostu świetnie!
    Życie festynu nie koncentrowało się jedynie 
wokół sceny. Na Placu Targowym swoje stoiska 
zainstalowały m.in. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Gierałtowicach, które serwowały przy-
smaki kuchni regionalnej, w tym słodką specjal-
ność gminy - kołocz. Na stoisku obok można było 
otrzymać materiały promocyjne gminy Gierałto-
wice, a także zakupić wyroby artystyczne wykona-
ne przez młodzież i instruktorów z GOK.  
    Do zorganizowania Śląskich Godów przyczy-
nili się: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowi-
cach, Chór Skowronek z Gierałtowic oraz Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gli-
wickiego.

Konkursy  
„WIEŚCI”

Tekst i foto: J.Miszczyk

    W związku z jubileuszowym 50. wydaniem 
naszego czasopisma redakcja ogłasza konkurs 
dla czytelników. Największą szansę na wy-
granie go mają Ci spośród Państwa, którzy 
kolekcjonują „Wieści Gminy Gierałtowice”. 
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która 
dostarczy do wydawcy (Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7.) 
największą liczbę kolejnych (pojedynczych) 
numerów pisma - od nr 1. do nr 50. 
Po odnotowaniu ilości numerów, kolekcja 
zostanie zwrócona właścicielowi.
Konkurs trwa do 15 sierpnia br.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Foto 
z „WIEŚCIAMI”
    W związku z sezonem urlopowym za-
chęcamy do zabrania naszego pisma na wa-
kacyjną wędrówkę. Ci spośród czytelników, 
którzy to uczynią i dodatkowo sfotografują 
się z „WIEŚCIAMI” w ciekawym miejscu 
oraz prześlą zdjęcie (na adres mailowy: 
jurekm@vp.pl) wezmą udział w losowaniu 
nagród. Egzemplarz pisma musi być wido-
czny na fotografii. Najciekawsze zdjęcia 
opublikujemy w „WIEŚCIACH” wraz z in-
formacją o autorze i miejscu w którym fo-
tografia została wykonana. 
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Foto: J. Miszczyk

Ilość przyjęć ograniczona 
do grupy 25 przedszkolaków 

Zatrudnimy wychowawczynie
Tel. kontaktowy: 502 813 321

 
do powstającego 
w Przyszowicach

Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego

Bar Restauracyjny „STELLA”
Organizujemy w klimatyzowanej sali:

 Wesela, komunie, chrzciny
 Imprezy okolicznościowe
 Urodziny, rocznice itp.

=
=
=

Jadłospis ustalamy
 indywidualnie dla 
każdej uroczystości
wg życzenia klienta.

Lokal położony jest w Gierałtowicach z dala od centrum, co zape-
wnia niczym nieskrępowaną zabawę. Dużo zieleni, możliwość 
spędzenia czasu na wolnym powietrzu, domowa kuchnia oraz miła 
obsługa sprawiają, że każdy uczestnik imprezy będzie zadowolony.

Bar Restauracyjny „STELLA” Gierałtowice, ul. Ligonia 24
tel. kontaktowe: 32 235 35 11, 604 075 865

Serdecznie zapraszamy

   W dniach 20-27 maja br. grupa 10 uczniów 
i 4 nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Gierałto-
wicach pojechała z wizytą do szkoły partner-
skiej w Lorient we Francji. Wyjazd odbył się 
w ramach realizowanego projektu Comenius 
„Where Are The European Rivers?” - Wie-
lostronny Partnerski Projekt Szkół - pro-
gram „Uczenie się przez całe życie”.                            

   W drodze do Lorient zatrzymaliśmy się 
w Paryżu, gdzie spotkaliśmy się z grupą naszych 
partnerów z Turcji. Mieliśmy okazję podziwiać 
piękno francuskiej stolicy. Uczniowie fotogra-
fowali Sekwanę, zbierając materiał do kalendarza 
na rok 2012, który będzie zawierał prace przedsta-
wiające rzeki i zbiorniki wodne, ważne dla każde-
go z krajów partnerskich.                               

   W Lorient uczniowie z Polski i Turcji zamie-
szkali u swoich francuskich kolegów. Codziennie 
rano spotykaliśmy się w szkole na warsztatach, 
a popołudniami wyruszaliśmy na wycieczki edu-
kacyjne: do l'Odyssaum muzeum, gdzie odbyła się 
lekcja przyrodnicza, poświęcona rzece Scorff i ży-
jącym w niej łososiom, ich wędrówce do morza 
i z powrotem w górę rzeki; do Oceanopolis w miej-
scowości Brest, by zapoznać się z podwodnym 
światem zwierząt; do Portu Louis, u ujścia rzek 
Blavet i Scorff ważnego miejsca dla regionu, 
a także do malowniczo położonego opactwa Mont-
Saint-Michel, miejsca, które od 1979 roku znaj-
duje się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO.                                                
   W szkole uczniowie dzielili się wiadomościami 
o swoich krajach: tradycjach, geografii, codzien-
nym życiu. W grupach pracowali nad prezenta-
cjami dotyczącymi stanu wód, a także zastanawiali 
się, co możemy zrobić by zmienić ten stan, pla-
nowali konkretne działania jakie podejmować 
będą w swoich regionach.                       
    Wyjazd dostarczył wielu wrażeń zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom. Młodzież nawiązała 
nowe przyjaźnie, poznała codzienne obowiązki                

.
.

. .

 .

.

francuskich nastolatków. Podróż różnymi środ-
kami transportu - samolotem, metrem i pociągiem 
TGV - była także dużym przeżyciem. Uczniowie 
świetnie poradzili sobie w nowym miejscu. Z ró-
wieśnikami wzajemnie uczyli się najpotrzebniej-
szych zwrotów w języku francuskim, tureckim 
i polskim. Trzeba przyznać, że poziom znajomości 
języka angielskiego naszych uczniów znacznie 
przewyższał umiejętności tureckich i francuskich 
kolegów.                   
   Nauczyciele mieli okazję poznać aspekty pracy 
w szkole francuskiej, dowiedzieli się wiele na 
temat systemu edukacji. Wymieniali doświadcze-
nia związane z nauczaniem, a także zarządzaniem 
placówką oświatową.                             
    Kolejny wyjazd w ramach projektu już w paź-
dzierniku, tym razem do Turcji.                 

.

.

.

Francuska przygoda

Aleksandra Bargiel-Firlit  
Szkolny koordynator projektu

Pod wieżą Eiffla - foto: archiwum szkoły
    Rozpoczynająca wycieczkę wizyta w Muzeum 
Fabryki Schindlera z pewnością zapadła w pa-
mięć, skłoniła do refleksji i pozwoliła przenieść 
się w czasy, które już mało kto pamięta. Wystawa 
stała pt. „Kraków czas okupacji 1939-1945”, to 
podzielona na kilkanaście kolejnych segmentów 
historia okrutnego czasu. Kraków pokazany 
z trzech perspektyw: Polaków, Niemców - oku-
pantów, oraz Żydów - skazanych na zagładę. 
Trwający 1,5 godziny „spacer po okupowanym 
Krakowie” prowadzi przez główne wydarzenia, 
takie jak m.in.: aresztowanie przez gestapo pro-
fesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, stopnio-
wa eliminacja żydowskich mieszkańców - utwo-
rzenie getta, Fabryka Oskara Schindlera i losy jej 
pracowników, obóz Płaszów. Wystawa przybliża 
postać Oskara Schindlera, Niemca, który ura-
tował od zagłady ponad 1000 polskich Żydów, 
uhonorowanego nagrodą Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata.
Wystawa przyciąga oryginalną scenografią oraz 
interesującą aranżacją światła i dźwięku, dzięki 
której widz znajduje się niemalże w centrum 
wydarzeń. 
    Kolejnym etapem wycieczki było Stare Miasto 
a tam m.in.: dziedziniec Wawelu, Katedra 
Wawelska, następnie Rynek, Sukiennice oraz 
grający zegar w Collegium Maius.
    W drodze powrotnej grupa zatrzymała się na 
chwilę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach.
    Z pewnością Kraków i jego okolice, pełne 
historii i niezwykłego klimatu nieustannie urze-
kają i zachęcają do powrotów! 

    25 czerwca odbyła się zorganizowana 
przez GOK wycieczka do Krakowa. Na tra-
sie wycieczki znalazły się: Muzeum Fabryki 
Schindlera, Stare Miasto oraz sanktuarium 
w Łagiewnikach.

Mirosława Mirańska-Baraniuk
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Trojok

Śląski

65-lecie Przedszkola w Przyszowicach
    Pięknie uczcili przyszowiczanie 65-lecie swojego przedszkola. Pomimo pada-
jącego deszczu na uroczystość przybyły tłumy mieszkańców. Sentyment do przed-
szkola zdecydowanie wygrał ze złą pogodą.

    Urodziny przedszkola obchodzono 28 maja przed 
frontem pałacu Raczków. W trakcie uroczystości przed-
szkole otrzymało pamiątkową tablicę, ufundowaną przez 
gminę, którą na ręce dyrektor Ewy Skrzydło złożyli: wójt 
Joachim Bargiel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk. 
Nie zapomniano także o długoletniej nauczycielce i dyre-
ktorce placówki Elżbiecie Krauze. W uznaniu za 35 lat 
wzorowej pracy pedagogicznej i wychowawczej, włoda-
rze gminy uhonorowali ją pamiątkowym medalionem. 
    Ozdobą części artystycznej był występ przedszkola-
ków, przebranych w kolorowe kostiumy, którzy parodio-
wali gwiazdy estrady w różnych gatunkach muzycznych. 
Na scenie nie zabrakło także dorosłych już wychowan-
ków. Krzysztof Hajduk uczcił jubileusz swojego przed-
szkola zapraszając na scenę przyjaciół ze szkoły mu-
zycznej. Wspólnie na instrumentach dętych i perkusji 
pięknie wykonali wiązankę standardów muzycznych. 
Kolejni wychowankowie przedszkola - Łukasz Widuch 
i Martin Ballon wzięli w swoje ręce oprawę muzyczną 
imprezy. Łukasz jako Didżej, Martin specjalista od na-
głośnienia. Jak podkreśla dyrektor Ewa Skrzydło w orga-
nizację uroczystości zaangażowali się wszyscy rodzice, 
personel przedszkola, a także spora część mieszkańców 
Przyszowic. Wsparli ich UG i GOK w Gierałtowicach.

    4 czerwca przed pałacem 
w Przyszowicach odbyła się 
kolejna edycja Trojoka Ślą-
skiego - festynu, który jest 
najstarszą tego typu impre-
zą w Przyszowicach. 

    Mocną stroną Trojoka jest zawsze bogata 
oprawa muzyczna. Podobnie było i w tym roku. 
Festyn otworzył koncert Orkiestry Dętej Zabrzań-
skiego Stowarzyszenia Kulturalnego pod dyrekcją 
Henryka Mandrysza. Bogaty repertuar orkiestry 
morze zadowolić nawet wybrednych koneserów - 
znajdują się w nim bowiem nie tylko utwory zwią-
zane z folklorem górniczym, ale i świetnie opraco-
wane znane standardy muzyczne. Po muzykach 
z Zabrza wystąpiły dzieci ze Stowarzyszenia 
Muzycznego „Mozart”, prowadzonego przez Mi-
rosławę Sander. Stałym punktem Trojoka jest 
występ chórów z gminy Gierałtowice. W tym roku 
gospodarze - chór „Słowik” z Przyszowic zaśpie-

wali wspólnie z chórzystami z „Bel Canto” z Chu-
dowa. Połączonymi chórami dyrygowała Barbara 
Jałowiecka-Cempura, akompaniował Henryk 
Mandrysz. Za pięknie wykonaną wiązankę me-
lodii ludowych połączone zespoły otrzymały ser-
deczne brawa. Część rozrywkową festynu za-
kończył występ zespołu Alfa, który grał muzykę 
taneczną. 
    Na festynie bawiło się wielu mieszkańców Przy-
szowic, często z całymi rodzinami. Do dyspozycji 
gości była również mała gastronomia oraz miejsca 
do konsumpcji i pogawędki umieszczone pod du-
żym namiotem. Organizatorami Trojoka byli: chór 
„Słowik” z Przyszowic oraz GOK z Gierałtowic.

    18 czerwca Jednostka OSP z Przyszowic 
zorganizowała tradycyjny festyn dla mieszkań-
ców. Pierwotnie miał się on odbyć w maju, je-
dnak w tym czasie przez wiele dni jednostka wal-
czyła z wielkim pożarem składu opon w Toszku.
    Festyn OSP w Przyszowicach ma już wielo-
letnią tradycję i stały punk programu do którego 
należą pokazy umiejętności strażaków. W tym 
roku prezes Andrzej Gawlik i naczelnik Romuald 
Sabasz zadecydowali, że w scenariuszu pokazów 
znajdzie się ćwiczenie strażackich ratowników 
medycznych. Akcję wyciągania rannego spod 
autobusu oraz udzielania pomocy rannym pasa-
żerom z podziwem obserwowało wielu miesz-
kańców Przyszowic. W rozmowie z „Wieściam” 
naczelnik Sabasz wyznał, że jego jednostka 
6 czerwca uczestniczyła w podobnej akcji. Nie-
stety był to prawdziwy wypadek, który zdarzył 
się w Przyszowicach. Strażacy wspólnie z ko-
legami z PSP z Gliwic wyciągali wtedy spod 
autobusu ciężko rannego rowerzystę.

    Po pokazach główne wydarzenia festynu 
miały miejsce pod namiotem biesiadnym usta-
wionym koło remizy, gdzie do tańca przygrywał 
zespół In Plus. Wcześniej z koncertem wystąpiła 
Orkiestra Dęta przy OSP w Przyszowicach pod 
dyrekcją Mirosława Hajduka.
    W późnych godzinach popołudniowych na 
festynie pojawiła się cała drużyna piłkarzy LKS 
Jedność 32 Przyszowice, która godzinę wcze-
śniej zakończyła zwycięsko ostatni mecz sezonu, 
pieczętujący awans do ligi okręgowej. Szczęśli-
wych piłkarzy przedstawił i publicznie pogratu-
lował sukcesu przewodniczący RG Marek Bła-
szczyk, który jest również sponsorem klubu. 
Wspólna zabawa trwała jeszcze wiele godzin.

Ćwiczenia OSP

Tekst i foto: J. Miszczyk
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Wieści z ringu
MTB o Czarne Diamenty

Kamil Sowula przegrał walkę, pomimo, że jego przeciwnik był dwukrotnie liczony.

Kolejne zwycięstwo Mateusza Rumina. Debiut Klaudii Tomeckiej.

    Gorzką pigułkę musiał przełknąć zawodnik 
Gardy Gierałtowice Kamil Sowula (waga średnia 
do 75 kg) po werdykcie sędziów w trakcie Między-
narodowego Turnieju Bokserskiego o Czarne 
Diamenty w Myszkowie. Po ciosach Kamila, 
Paweł Bielica z Golden Team Nowy Sącz był 
w trakcie pojedynku dwukrotnie liczony. Sędzio-
wie w punktacji elektronicznej 6 - 5 orzekli jednak 
zwycięstwo boksera z Nowego Sącza.  
    Kamil był jedynym reprezentantem Gardy na 
turnieju w Myszkowie. W zawodach, które odbyły 
się w dniach 16-18 czerwca w myszkowskiej hali 
MOSiR, wzięło udział 55 bokserów z sześciu kra-
jów. Oprócz polskich pięściarzy walczyli tam 
również zawodnicy z Niemiec, Ukrainy, Czech, 
Łotwy i Kosowa.

    11 czerwca w Lipinach odbył się turniej bokser-
ski w ramach Śląskiej Ligi Juniorów. Piękna, sło-
neczna pogoda sprawiła, że organizatorzy zde-
cydowali się przeprowadzić zawody na otwartym 
powietrzu. Na ringu pod chmurką wystąpiło 70 
młodych pięściarzy z całego Śląska. Wśród nich 
pięcioro zawodników Gardy Gierałtowice. 
    Startujący w kategorii kadet w wadze półcię-
żkiej (80 kg) Mateusz Rumin z Gardy Gierał-
towice odniósł kolejne ringowe zwycięstwo. Tym 
razem pokonał 3-0 Łukasza Kałużę ze Startu 
Częstochowa. Był to jedyny pojedynek zakoń-
czony zwycięstwem zawodnika klubu z Gierał-
towic. 

    W trakcie ligi zadebiutowała w wadze piórko-
wej (57 kg) utalentowana juniorka Gardy Gie-
rałtowice Klaudia Tomecka. Klaudia w swoim de-
biucie ringowym od razu rzucona została na 
głęboką wodę - stawiając czoła aktualnej brązowej 
medalistce Mistrzostw Polski - Aleksandrze Bielas 
z Chemika Kędzierzyn. Do sensacji nie doszło. 
Klaudia uległa utytułowanej rywalce 0-3, jednak 
w opinii trenerów wykazała się sporymi już umie-
jętnościami i talentem. 
    Nie w pełni sił przystąpił do pojedynku jeden  
najlepszych bokserów Gardy Kamil Sowula. Po 
dwutygodniowej przerwie spowodowanej kontu-
zją stawu skokowego i nadgarstka Kamil w kate-
gorii junior w wadze średniej (75 kg) skrzyżował 
rękawice z Błażejem Lutką z RMKS Rybnik. 

Przerwa dała o sobie znać i pomimo, że Kamil 
wykazał się w walce wielkim charakterem i wale-
cznością, przegrał z Lutką 0-3.  
    Bliski sukcesu był kolejny reprezentant Gardy 
Łukasz Duda, startujący w kategorii kadet w wa-
dze półśredniej (70 kg). Łukasz stoczył pojedynek 
z Łukaszem Ligarą reprezentującym Concordię 
Knurów. Walka Łukaszów była wyrównana, za-
cięta i obfitowała w wiele wymian i mocnych cio-
sów. Sędziowie nie byli zgodni co do jej wyniku. 
Stosunkiem głosów 2-1 orzekli zwycięstwo 
Ligary.
    Najmłodszy z reprezentantów Gardy, młodzik 
Paweł Osieja wystąpił w Lipinach w wadze 
piórkowej (56 kg). Waleczność Pawła i dobra 
technika nie wystarczyły jednak do pokonania 
Daniela Sierotowicza z Concordii Knurów. Sę-
dziowie jednogłośnie za zwycięzcę tego poje-
dynku uznali knurowianina. 
   Podsumowując walki swoich podopiecznych, 
trenerzy Gardy Adam Spiecha i Michał Dróżdż 
powiedzieli, że są zadowoleni z poziomu sporto-
wego zawodników, choć nie ukrywali, że przed 
nimi jeszcze sporo ciężkiej pracy i potu wylanego 
na salce bokserskiej.

Dzień Dziecka
na sportowo...

Przyszowice

Paniówki

    1 czerwca br. w SP im. K. Miarki odbył się 
„Dzień Sportu”, który już od kilku lat szkoła 
organizuje we współpracy z klubem sporto-
wym LKS Jedność 32 Przyszowice. Wzięli 
w nim udział uczniowie klas I - VI, prezen-
tując swoje umiejętności taneczne oraz spor-
towe.                     
    Był to również dzień wyjątkowy, gdyż dodat-
kowo w imprezie uczestniczyła 5-cio letnia 
Karolina Pyrka, dla której cała społeczność 

szkolna z Przyszowic zbiera plastikowe korki 
przeznaczone na jej rehabilitację. Początek im-
prezy sportowej otwarły pokazy dziewcząt uczą-
cych się tańca współczesnego - Wiktorii Korze-
niowskiej (kl.Va) i Marty Stawiarskiej (IVa ) - 
odnoszących sukcesy w kraju i za granicą.      
W ramach „Dnia Sportu” zorganizowano: turniej 
piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt, konkurs 
układów tanecznych, turniej piłki koszykowej, 
turniej badmintona oraz wyścigi na dużych 
piłkach.                    
    „Dzień Sportu” zakończyło rozdanie dyplo-
mów oraz słodkich upominków ufundowanych 
przez SU MALINKA. Prezes klubu sportowego 
LKS „Jedność 32” Przyszowice - Marian Szoł-
tysek - ufundował i przekazał sprzęt sportowy, 
który będzie pomagał rozwijać sprawność fi-
zyczną uczniów szkoły. 
Zwycięzcy rozgrywek: turniej taneczny - kl.Va, 
turniej koszykówki - kl. IVa i kl.VI, wyścigi na 
dużych piłkach indywidualnie - Justyna Sobota, 
wyścigi na dużych piłkach zespołowo - kl. IIB, 
turniej badmintona - Daria Yousefi, turniej piłki 
nożnej - kl. VI, tytuł Najlepszgo Bramkarza zdo-
był - Adam Szołtysek (kl.VI) oraz tytuł Naj-
lepszego Strzelca zdobył - Arkadiusz Oryga 
(kl. IVa). Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

.

.

.

/AS/ - źródło LKS Jedność 32 Przyszowice

Kamil z trenerem Spiechą

Karolina

A. Firlit / J.Miszczyk

Źródło: A. Firlit. Tekst: J. Miszczyk

    Nie tak dawno temu, bo 1 czerwca za sie-
dmioma górami, za siedmioma lasami w krainie 
Biedronek, Żabek, Pszczółek i Smerfów, czyli 
w przedszkolu w Paniówkach uroczyście obcho-
dzono święto milusińskich - Dzień Dziecka.
   Już od rana na najmłodszych czekał szereg 
atrakcji takich jak: zawody sportowe zorgani-
zowane przez wychowawczynie, grill w przed-
szkolnym ogródku, czy ulubiony przysmak ma-
luchów - deser lodowy. Jednak prawdziwe zasko-
czenie nadeszło wraz z przyjazdem aktorów, 
którzy poobiednią porą przenieśli dzieci w kraj 
baśni Śpiącej Królewny. Zaciekawione oczy i bu-
zie przedszkolaków szeroko się otworzyły, gdy 

w dobrze znanych bajkowych rolach dzieci roz-
poznały swoich rodziców. Biedronkowe mamy 
wraz z biedronkowymi tatusiami wzbudzali za-
pewne w swych pociechach cień podejrzeń, kiedy 
wieczorami wymykali się z domu, by brać udział w 
próbach przedstawienia.             
Mimo stresu debiutujących aktorów, ich trud 
został nagrodzony burzą oklasków. Nie obyło się 
bez bisów, gdyż rozentuzjazmowane dzieciaki 
mogłyby zapewne bez końca obserwować, jak 
wspaniały książę budzi ze snu uśpioną na sto lat 
królewnę, tym bardziej, jeśli księciem jest tatuś, 
a królewną mamusia.                            

.

.

Biedronkowy Dzień Dziecka

M. Wyrobek
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Puchar Wójta dla niepokonanej Jedności

IV Turniej Oldbojów im. Piotra Kanclerza

METALKOP  Sp. z o.o. ;  41- 800 Zabrze, ul. Hagera 43   

Tel. kontaktowy   32 274 69 09 

Młodszych górników, górników i cieśli  p.z.
Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej i mechanicznej p.z.

    Piłkarze Jedności 32 Przyszowice nie przegrali w tym roku ani jednego oficjalnego meczu. Swoją ka-
pitalną formę podkreślili zdobyciem Pucharu Wójta Gminy Gierałtowice, pokonując w finale 4:0 drużynę 
LKS 35 Gierałtowice.
    W XXXIX edycji Pucharu wystartowały jede-
nastki z wszystkich sołectw naszej gminy. Mecze 
(finałowy i o 3. miejsce) rozegrane zostały 25 czer-
wca na stadionie LKS 35 Gierałtowice. Zmagania 
toczyły się w skróconym czasie gry - 2 razy po 35 
minut.
    Rozpoczęciu meczu finałowego towarzyszyła 
mocna ulewa. Po kilku minutach sędzia przerwał 
spotkanie, by wznowić je po około kwadransie. 
Dalszych kłopotów z deszczem już nie było. Mecz 
toczył się w żywym tempie. Do najbardziej zapra-
cowanych zawodników na boisku należał bram-
karz drużyny z Gierałtowic Przemysław Grondal-
ski, który pomimo ambitnej postawy czterokrotnie 
wyciągał piłkę z siatki. Dwa razy pokonał go naj-
skuteczniejszy strzelec Jedności Rafał Hajok. Po 
jednej bramce dla Przyszowic strzelili: Krzysztof 
Kowalski i Mateusz Labusek.
    Po meczu odbyła się uroczystość wręczenia 
okazałego Pucharu. Z rąk wójta Joachima Bar-
giela, wraz z gratulacjami, odebrał go kapitan 
Jedności Jakub Musioł. Do gratulacji dołączył się 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk.
    We wcześniej rozegranym meczu o 3. miejsce 
Gwiazda Chudów pokonała Tempo Paniówki 2:1. 
Gole dla Gwiazdy zdobyli: Sebastian Pindur i Dar-
iusz Bojdoł. Honorowego gola dla Paniówek 
(z rzutu karnego) strzelił Jakub Kasperek.

J. Miszczyk Foto:Jerzy Miszczyk

    Turniej rozegrano 25 czerwca na stadionie 
w Chudowie. W finale reprezentacja ZZG ko-
palni Makoszowy pokonała reprezentację Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca 1:0 i wygrała 
IV Turniej Oldbojów im. Piotra Kanclerza. 
Zwycięską bramkę zdobył Roman Drewniok.
    W meczu o 3. miejsce weterani Górnika Zabrze 
pokonali Gwiazdę Chudów 5:1. Dwie bramki dla 
Górnika zdobył błyszczący dobrą formą Henryk 
Bałuszyński, który z dorobkiem 4 trafień w całym 
turnieju, wygrał klasyfikację na najlepszego 
strzelca. 
    W turnieju wystartowały 4 drużyny. O koja-
rzeniu par półfinałowych zadecydowało loso-
wanie. W pierwszej parze spotkała się drużyna 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu z old-
bojami Gwiazdy Chudów. Mecz zakończył się 
wynikiem 3:0 dla drużyny z Zabrza. W drugiej 
parze zagrali byli reprezentanci zabrzańskiego 
Górnika z drużyną ZZG kopalni Cd. na s. 11

Król strzelców - Henryk Bałuszyński odbiera gratulacje od 
przedstawicielki Firmy Opel Kanclerz i wójta J. Bargiela

Zwycięska drużyna ZZG Kopalni Makoszowy



kat.

IV Turniej o GP Gminy Gierałtowice - (pierwsza szóstka)

1.  II+  Ronke Robert - Zabrze                                         7.0

2.   I    Piecowski Maksymilian - Rybnik                           5.0

3.  II    Pawłowski Edward - Zabrze                                  4.5

4.  III   Reszka Andrzej - Knurów                                      4.5

5.   I    Prokopczuk Antoni - Kędzierzyn-Koźle                 4.0

6.  III   Szolc Piotr - Zabrze                                               4.0
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Szachowe Grand Prix 
Gminy Gierałtowice

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2010/2011Tabela końcowa

Liga okręgowa - Grupa Katowice I

  1. Iskra Pszczyna                      30    78      85:14

  3. GKS II Katowice                    30    49      64:38

  4. Krupiński Suszec                   30    49      64:51

  2. Sokół Wola                                                               30    54      54:43

  5. Unia Bieruń Stary                     30    49      47:42

  6. MKS Lędziny                         30    45      47:43

  9. Concordia Knurów                 30    40      40:45

  10. Stal Chełm Śląski                                30    38      47:56

  8. Czarni Piasek  30    40      48:52.                                           

7. Pogoń Imielin                           30    42      43:46

13. Unia Kosztowy Mysłowice     30    32      39:41

14. Leśnik Kobiór                30    29      38:62           

11. LKS Bełk                               30    36      54:59

12. Tempo Paniówki                  30    33      41:65

15. LKS Łąka (k. Pszczyny)        30    28       47:67

16. Znicz Jankowice                   30    26      49:83

Makoszowy. W regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 2:2. Gole dla Górnika zdobył Henryk Bałuszyński. Dla zwią-
zkowców: Adam Boczek i Grzegorz Matula. O awansie do finału 
zadecydowała seria rzutów karnych, które lepiej wykonywali związko-
wcy z Makoszów, pokonując Górnika 4:3.
    Wszystkie mecze sędziowała Krystyna Połap. Po ich zakończeniu 
odbyła się ceremonia wręczania nagród w której uczestniczyli przedsta-
wiciele organizatorów: LKS Gwiazdy Chudów, Firmy Opel Kanclerz 
i gminy Gierałtowice. Sukcesu najlepszym drużynom i zawodnikom 
gratulował m.in. wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.

Turniej im. P. Kanclerza cd. ze s. 10

Górnik cieszył się z 3 m. 
Od lewej: Andrzej Orzeszek, Krzysztof Maj, Henryk Bałuszyński i Bartłomiej Perek

JM

Po dobrym początku drugiej połowy sezonu (re-
misy z najlepszymi drużynami) drużyna Tempa 
Paniówki straciła rytm i w końcówce sezonu 
musiała walczyć o utrzymanie się w lidze. Na 
szczęście w końcówce Tempo odzyskało formę 
i ostatecznie zajęło 12 m w tabeli.

    2 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach rozegrano 
czwarty z cyklu ośmiu turniejów w ramach Szachowgo Grand Prix 
Gminy Gierałtowice. Grano na dystansie 7 rund tempem 15 minut na 
partię dla każdego zawodnika. Zwycięzcą turnieju został Robert Ronke 
z Zabrza, który popisał się 100% skutecznością wygrywając wszystkie 
partie! To rekord rozgrywek w Gierałtowicach. Gratulując zwycięzcy 
jednocześnie informujemy, że kolejny turniej odbędzie się dopiero po 
wakacyjnej przerwie w pierwszy czwartek września.

Rozwiązania krzyżówki prosimy nadsyłać do 25 lipca 2011 roku pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury, 44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”. Na zwycięzców czekają nagrody.



Awans... po fantastycznym finiszu
   Piłkarze nożni Jedności 32 Przyszowice awansowali z drugiego miejsca do rozgrywek 
katowickiej ligi okręgowej. Sukces osiągnęli dzięki fantastycznemu finiszowi. W pogoni 
za upragnionym 2 miejscem przyszowiczanie wygrali 12 meczów z rzędu!!! 

    Na 12 kolejek przed zakończeniem sezonu stra-
ta Jedności do drugiego w tabeli zespołu Wilków 
z Wilczej wynosiła 16 punktów! Dogonienie gro-
źnych Wilków wydawało się wtedy praktycznie 
niemożliwe. A jednak..., po raz kolejny okazało 
się, że w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. 
Jedynie derby na otwarcie wiosny z Gierałtowi-
cami (0:0) zakończyły się podziałem punktów. 
Później były już tylko zwycięstwa, w tym pre-
stiżowe nad absolutnym liderem zabrzańskiej 
kl. A - KS 94 Rachowice 4:2! Dystans pomiędzy 
rozpędzoną Jednością, a słabnącymi zespołami 
z Wilczej i Pyskowic stale się zmniejszał. W po-
ścigu pomogli przyszowiczanom sąsiedzi zza 
miedzy. Najpierw Gwiazda Chudów w 22. kolej-
ce ograła Wilki 3:1, a w 28. LKS 35 Gierałtowice 
wygrał z nimi efektownym 3:0!
Kluczowa dla końcowej klasyfikacji była przed-
ostatnia runda spotkań w której Jedność na sta-
dionie w Chudowie zmierzyła się z Wilkami - 
wiceliderem grupy. Przed meczem przyszowi-
czanie zajmowali 4 miejsce w tabeli, tracąc do 
rywali jedynie 2 punkty. Okazję do wyprzedzenia 
drużyny z Wilczej wykorzystali - wygrywając 
z nią 2:1, dzięki bramkom zdobytym przez Da-
riusza Wójcika i najskuteczniejszego strzelca 
drużyny Rafała Hajoka (23 gole w sezonie). 
W tej samej kolejce będący o 1 pkt. przed naszą 
drużyną zespół Czarnych Pyskowice przegrał 
z Gazobudową II Zabrze 2:3 i zaprzepaścił wielką 
szansę  awansu do okręgówki. 
W takich okolicznościach Jedność z przewagą 
1 pkt. przesunęła się na 2. (premiowane awan-
sem) miejsce w ligowej tabeli. Kapitalny pościg 
przyniósł efekt. Rywale zostali z tyłu. Przyszowi-
czanom pozostało jedynie wygrać ostatni mecz 
sezonu z Zamkowcem Toszek. Dokonali tego 
18 czerwca na szczęśliwym dla siebie stadionie 
Gwiazdy. Pomimo ambitnej postawy jedenastka 
z toszeckiego zamku nie obroniła swojej twierdzy 
i przegrała pojedynek z Jednością 0:2. Bramkę 
Zamkowca dwukrotnie zdobył Krystian Sosna. 
Było to 12! z rzędu zwycięstwo niepokonanej

Stoją od lewej: Marek Błaszczyk - przewodniczący RG, Joachim Bargiel - wójt gminy,Tomasz Piecuch, Dariusz Wójcik, Tomasz Knapik, Dawid Fojcik, Krzysztof Wa-
wrzyniak, Paweł Pawlas, Krystian Sosna, Marcin Pastor, Piotr Lokwenc, Eugeniusz Kołtko - trener, Piotr Adamek, Marian Szołtysek - prezes klubu. 
W przysiadzie od lewej: Krzysztof Kowalski, Paweł Lomania, Rafał Kowalski, Łukasz Dudek, Jakub Musioł, Rafał Hajok, Dominik Walus, Marek Kołtko. 

Trener Kołtko (były piłkarz zawodowy - na po-
czątku lat 80-tych grał w II ligowym Piaście Gli-
wice) na pytanie o przyczyny sukcesu odpowie-
dział: - Pracę zacząłem od przekonywania pił-
karzy do wiary w siebie. Starałem się też przenieść 
moje zawodnicze doświadczenie z boisk zawodo-
wych na grunt naszego klubu. Sumienność, pun-
ktualność, traktowanie treningu jak zawodów, to 
podstawy od których zaczęliśmy naszą wspólną 
pracę. Cieszę się, że mi zaufali. -

    Ze zrozumiałych względów główną uwagę 
skupiliśmy na drużynie Jedności Przyszowice. 
Nie oznacza to, że pozostałe drużyny z naszej 
gminy grały słabo. Wprost przeciwnie. Wystarczy 
wspomnieć remisy z dwoma najlepszymi zespoła-
mi grupy wywalczone przez LKS Gierałtowice 
oraz wysokie zwycięstwo nad 3. zespołem tabeli, 
aby zdać sobie sprawę z potencjału tej drużyny.
Podobnie jest z Gwiazdą Chudów, która ma za 
sobą świetny sezon 2009/2010 - wicelider rozgry-
wek (wtedy awansowała tylko 1 drużyna) - 
a w tym roku chociaż grała w kratkę, zawsze po-
trafiła być niebezpieczna dla najlepszych. 

w tym roku Jedności Przyszowice, które przypie-
czętowało awans do ligi okręgowej.
W obecności około setki kibiców oraz działaczy 
klubu, piłkarze z Przyszowic odtańczyli na bo-
isku „radosne kółko zwycięstwa”. Kurtyna po 
zakończeniu spektaklu piłkarskiego nie opadała 
jeszcze długo. Były brawa i serdeczne gratulacje 
od trenera, działaczy klubu i kibiców.
    Bezpośrednio po meczu,  na gorąco,  działacze 
Jedności podzielili się z „Wieściami” kilkoma 
uwagami na temat sukcesu. - Od początku rundy 
wiosennej wierzyłem, że awans jest możliwy i sta-
rałem się przekonać do tego cały zespół  - mówi 
Marek Błaszczyk - sponsor klubu - Z myślą o tym 
wzmocniliśmy drużynę czterema zawodnikami. 
Na wiosnę do gry w Jedności powrócili byli nasi 
zawodnicy: Krystian Sosna, Rafał Hajok i Krzy-
sztof Kowalski. Z Tempa Paniówki wypożyczy-
liśmy Łukasza Dudka, a do pracy z drużyną za-
angażowaliśmy nowego trenera - Eugeniusza 
Kołtkę. - Radości z awansu nie krył również pre-
zes Jedności - Marian Szołtysek - Cieszę się, że 
po rocznym pobycie w klasie A, piłkarze powrócili 
do gry lidze okręgowej. - 

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Foto: J. Miszczyk

M.    Pkt.    Bramki

Sezon - 2010/2011Klasa A - Grupa Zabrze

  1. KS 94 Rachowice                 30    74    100:38

  3. Wilki Wilcza                           30    57      65:37

  4. Czarni Pyskowice                 30    56      77:45

  2. Jedność 32 Przyszowice    30    58      64:37

  5. Przyszłość II Ciochowice      30    49      62:51

  6. Zamkowiec Toszek                30    42      55:46

  9. LKS 35 Gierałtowice           30    38      42:50
  10. Społem Zabrze                                       30    37      43:53

  8. Amator Rudziniec   30    39      53:58.                            

7. Gwiazda Chudów                30    39      52:61

13. Ruch Kozłów                         30    33      59:75

14. Młodość Rudno                30    31      50:71      

11. Gazobudowa II Zabrze         30    37      53:61

12. Sokół Łany Wielkie               30    35      54:71

15. Orzeł Stanica                        30    27       49:86

16. Sośnica Gliwice                    30    25      45:83

Tabela końcowa

M. Klub

Jedność - Zamkowiec 2:0. - W akcji R. Hajok i J. Musioł.


