
    3 i 21 maja w Przyszowicach i Gierałtowicach zorganizowano uroczystości upamiętniające 
90. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.
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Kalendarium Czerwiec 2011

12.06.2011 r. - godz. 15.30 - Śląskie Gody
miejsce: Plac Targowy w Gierałtowicach.  
Organizator: UG i GOK w Gierałtowicach,
Chór Skowronek, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego. 

Druk: CUD-DRUK 

    W Przyszowicach uroczystość odbyła się w nie-
dzielę 3 maja pod pomnikiem Powstańców Ślą-
skich. Na miejsce kolumna z uczestnikami dotarła 
prosto z kościoła parafialnego, w którym wcze-
śniej odprawiono mszę świętą w intencji OSP. Na 
czele pochodu kroczył poczet sztandarowy je-
dnostki OSP w Przyszowicach, za nim podążali 
włodarze gminy, radni RG, strażacy i mieszkańcy. 
Przemarsz odbył się w strugach deszczu, a na całej 
jego trasie grała Orkiestra Dęta przy OSP w Przy-
szowicach. Po dotarciu na miejsce chwilą ciszy 
uczczono pamięć bojowników o polski Śląsk. 
Nie zabrakło też kwiatów w barwach narodowych, 

które pod pomnikiem złożyli: wójt gminy Joachim 
Bargiel, przewodniczący RG Marek Błaszczyk 
oraz sołtys Przyszowic Andrzej Gawlik.    
   III Powstanie Śląskie rozpoczęło się w nocy 
z 2 na 3 maja 1921 r. Jego wybuch był reakcją 
Ślązaków polskiego pochodzenia na plany Mię-
dzysojuszniczej Komisji Rządzącej przyłączenia 
większości obszaru Górnego Śląska do Niemiec 
w wyniku przegranego plebiscytu. Sukces zbrojny 
powstańców wymógł zmianę tych planów i ko-
rzystniejszy dla Polski podział spornego obszaru. 
Za sprawę przyłączenia Śląska do Polski oddało 
życie blisko 1500 powstańców.  

. 

Przyszowice

Gierałtowice

  Uroczystości upamiętniające 90. rocznicę 
III Powstania Śląskiego gierałtowiczanie rozpo-
częli o godz. 17.00 (21 maja) od spotkania przed 
grobem ks. Władysława Roboty - wielkiego ka-
płana, patrioty, a także działacza Polskiego Komi-
tetu Plebiscytowego. Proboszcz parafii w Gierał-
towicach ks. Marian Kasperczyk odmówił z zebra-
nymi modlitwę w intencji zamordowanego przez 
hitlerowców księdza oraz uczestników powstania. 
Na mogile bohaterskiego kapłana przedstawiciele
władz gminy: wójt Joachim Bargiel, przewo-
dniczący RG Marek Błaszczyk, a także Janina 
Rożek - prezes Gierałtowickiego Koła Związku 
Górnośląskiego, złożyli kwiaty z biało-czerwoną 
szarfą. Obok zapalono znicze - symbole pamięci. 
Wokół grobu stały poczty sztandarowe: gminy 
Gierałtowice, Chóru Skowronek, Kółka Rolni-
czego z Gierałtowic i górniczy. Pomiędzy nimi, 
w pięknych strojach ludowych gierałtowickie go-
spodynie. 
W tej patriotycznej manifestacji uczestniczyło 
również wielu mieszkańców Gierałtowic z sołtys 
Gerdą Czapelką i radnymi RG z sołectwa Gierał-
towice.
    Druga część uroczystości odbyła się pod po-
mnikiem Powstańców Śląskich w Gierałtowicach, 
gdzie podobnie jak przed grobem księdza Roboty 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Tę część uświe-
tnił występ chóru Skowronek z Gierałtowic pod 
dyrekcją Beaty Stawowy, który a capella odśpie-
wał „Hymn Województwa Śląskiego”. 
    Trzecia odsłona obchodów miała miejsce w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach. 
Rozpoczął ją program słowno-muzyczny w wyko-
naniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Strofy poezji o Śląsku i powstaniu przeplatały się 
z nokturnami i polonezami Chopina. Na sali za-
brzmiał również piękny „Polonez Ogińskiego”. 
Grali młodzi pianiści - Tomek Marcol z Przyszo-
wic i Piotr Smolnik z Gierałtowic. W klimat po-
wstania wprowadziła (odtworzona z taśmy) wzru-
szająca „Pieśń Matki” z filmu Kazimierza Kutza: 
„Sól ziemi czarnej”, śpiewana przez Annę Kompę. 
Tło tego pięknego utworu stanowiły kadry z filmu 
śląskiego mistrza.

Dokończenie na stronie nr 3

    W ramach VIII Tygodnia Bibliotek zorga-
nizowaliśmy w Gimnazjum nr 1 ZSP w Gie-
rałtowicach 11 maja br. spotkanie z autorami 
najnowszej publikacji Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. 
   Dwaj pasjonaci: slawista Marcin Kordecki 
i germanista Dawid Smolorz napisali książkę 
pt. „Górny Śląsk - 20 historii z XX wieku” czyli 
ponad 200-stronicowy album z bogatą, kolorową 
ikonografią. W swojej pracy autorzy zwracają 
uwagę na fakty, bez których nie da się zrozumieć 
dzisiejszego Górnego Śląska. Ta popularnona-
ukowa publikacja podejmuje próbę rozwikłania 
zagadek, trudnych spraw z przeszłości Górnego 
Śląska. Autorzy przyznają, że nie mieli ambicji 
naukowych, to pozycja, która może stanowić 
uzupełnienie naukowych prac z subiektywnymi 
opowieściami o obiektywnych, bo zaistniałych 
faktach. Z książki dowiemy się m.in. o śląskich 
cudach techniki, jak np. o pociągu relacji Bytom - 
Berlin, jadącym przez Opole i Wrocław. Nosił 
nazwę „Latający Ślązak”. Trasę pokonywał 
w cztery godziny i 40 minut, teraz trzeba jechać aż 
osiem godzin. Przeczytamy też relacje ludności 
o ewakuacji w 1945 roku i o „krwawym radziec-
kim wyzwoleniu” czy o wyjątkowej wsi Bojków 
pod Gliwicami, która przed wojną była niemiecką 
wyspą w polskiej części Śląska. Licznie zgroma-
dzona publiczność zadawała gościom różne py-
tania, które dotyczyły nie tylko omawianej książki, 
m.in. czy gwara śląska to język, czy Górny Śląsk 
zasługuje na autonomię, jak, zdaniem gości, jest 
postrzegany nasz region w Polsce, a szczególnie 
w Warszawie.  
Spotkanie z pewnością było świetną lekcją z za-
kresu szeroko pojętej edukacji regionalnej.    .

/Urszula Cieślik/

    17 maja w Gierałtowicach odbyło się kolejne 
spotkanie grupy G-8 ze starostą powiatu Mi-
chałem Nieszporkiem. W jej skład wchodzą 
włodarze miast i gmin z terenu powiatu gli-
wickiego. 
   Głównymi tematami spotkania były sprawy 
związane z zaopatrzeniem mieszkańców powiatu 
w energię elektryczną oraz z funkcjonowaniem po-
licji. Zaproszony na spotkanie Mirosław Janik - 
wicedyrektor ds. utrzymania sieci energetycznej 
w firmie Vattenfall, zapewnił, że pomimo zmiany 
właściciela, firma utrzyma ceny dostawy energii 
elektrycznej na dotychczasowym poziomie. 
Sprawy związane z bezpieczeństwem zreferował 
insp. Teofil Marcinkowski - komendant miejski 
policji w Gliwicach. Komendant poinformował 
o propozycji reorganizacji policji na terenie po-
wiatu. Zapewnił, że reorganizacja nie wpłynie na 
zmniejszenie ilości posterunków i policjantów.  

12 maja w Chudowie odbyło się zebranie wiej-
skie. Jego tematyka w głównej mierze dotyczyła 
eksploatacji górniczej w latach 2011-2013 oraz 
spraw związanych z kanalizacją sanitarną.

28 maja w Chudowie odbył się Gminny Zjazd 
OSP. Delegaci dokonali wyboru Zarządu na nową 
5-letnią kadencję. W wyniku głosowania członko-
wie dotychczasowego Zarządu dalej pełnić będą 
te same funkcje.  

Gminny Zjazd OSP
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Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Wszyscy wykonawcy, a także nauczycielki: El-
żbieta Michalik, Tatiana Kowalska, Aleksandra 
Duda, które program przygotowały, otrzymali 
gorące, płynące prosto z serc brawa. Niezwykłej 
aury całemu widowisku dodało... już zachodzące 
(za oknami szkolnej auli) „czerwone słoneczko”.  
W takiej nastrojowej scenerii przyszło wystąpić 
gościowi specjalnemu spotkania - księdzu dr Ra-
fałowi Śpiewakowi, który w swoim wykładzie 
starał się przedstawić sytuację społeczno-
polityczno-religijną na Górnym Śląsku przed 
wybuchem Powstań Śląskich. Prelekcja ta za-
kończyła oficjalną część programu.

    Obchody zorganizowali: Koło Związku Gór-
nośląskiego w Gierałtowicach, Urząd Gminy 
i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
oraz młodzież i pedagodzy z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach. 

w dniu 19 maja 2011 r.

Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Przesłona z bentonitu 
uszczelniła Kłodnicę 

    Na Kłodnicy od strony Przyszowic zakończono ważny etap 
uszczelniania wałów - budowę 601-metrowej, wodoszczelnej 
przesłony z bentonitu.

    Przesłona grubości 35 cm sięga aż 11,5 m w głąb 
ziemi. Taka wodoszczelna ściana odgradza obe-
cnie koryto Kłodnicy od Przyszowic. 
Przesłona rozciąga się na odcinku od ujścia Potoku 
Chudowskiego do ok. 100 m poniżej mostu na 
Kłodnicy, w ciągu ulic Makoszowska w Przyszo-
wicach - Legnicka w Zabrzu tj. ok 601 m. Wybu-
dowana jest pomiędzy głównym korytem Kło-
dnicy, a wałami. Jej wierzchołek znajduje się 
u podnóża nowych wałów. 
    Prace związane z budową przesłony zakończo-
no 19 maja br. Na zlecenie KWK Sośnica-Mako-
szowy wykonała je polska firma DABI, specja-
lizująca się od wielu lat w budowie przegród 
wodoszczelnych - uszczelniała m.in.: 6,5 km pra-
wego brzegu Odry koło Cedyni, zbiornik wodny 
w Strawczynie, wały na Wiśle koło Połańca. 
- Przesłonę wykonaliśmy metodą ciągłego wgłę-
bnego mieszania (CDMM) - objaśnia kierownik 
budowy przesłony, Michał Budny - technologia ta 
stosowana jest już od wielu lat na całym świecie 
przy uszczelnianiu m.in. wałów rzek. Polega ona 
wymieszaniu na mokro gruntu z tłoczoną do prze-
grody specjalną mieszanką bentonitowo-cemen-
tową. Bentonit charakteryzuje się dużą zdolnością 
chłonięcia wody i pęcznienia. Dzięki tej metodzie 
zapewnia się niemal doskonałe wymieszanie 
zawiesiny z gruntem rodzimym wewnątrz przepony
przeciwfiltracyjnej oraz ciągłość przepony.

Efekty działania przesłony już widać gołym 
okiem. Po kilku dniach tereny za wałami zostały 
osuszone. 
    Kolejnym etapem budowy nowych wałów bę-
dzie pokrycie ich wewnętrznej strony bentomatą 
przeciwfiltracyjną, która je uszczelni. Bentomata 
przykryta zostanie metrową warstwą łupka ka-
miennego i gruntu. Plac budowy regularnie moni-
torują przedstawiciele Urzędu Gminy Gierałto-
wice oraz inwestora - KWK  Sośnica-Makoszowy. 

Przy wykonywaniu przesłony pracowała m.in. Casagranda - 
potężna maszyna, potrafiąca wykonać przegrodę do 28 m 
w głąb ziemi. 

    Obrady VIII sesji Rady Gminy Gierałtowice 
miały miejsce w budynku Urzędu Gminy. 
Otwarcia ich dokonała i do pkt. 4 porządku obrad 
prowadziła Agnieszka Czapelka - wiceprzewo-
dnicząca RG. Dalszej części obrad przewodniczył 
Marek Błaszczyk - przewodniczący RG Gierał-
towice.
    W trakcie sesji radni rozpatrzyli i podjęli 14 
uchwał. Cztery z nich dotyczyły zmiany uchwał 
wcześniej już podjętych przez RG. Były to uchwa-
ły w sprawach zmiany: A) uchwały nr IV/17/10 
RG Gierałtowice z 23.12.2010 r. w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice 
na lata 2011-2028. B) uchwały nr IV/18.10 
z 23.12.2010 r. w sprawie budżetu gminy Gierał-
towice na rok 2011. C) uchwały dotyczącej sposo-
bu sprawiania pogrzebu przez gminę Gierałtowice 
oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie 
jego kosztów. D) w sprawie zmiany uchwały 
nr VII/53/11 RG Gierałtowice dotyczącej ustale-
nia stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń 
w budynkach zespołów szkolno-przedszkolnych 
oraz szkolnych boisk sportowych.  
Pozostałe 10 uchwał rozpatrzono i podjęto m.in. 
w następujących sprawach: A) zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gierałtowicach za rok 2010. B) trybu i spo-
sobu powoływania i odwoływania członków Gmi-
nnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałto-
wicach oraz szczegółowych warunków ich fun-
kcjonowania. C) wyrażenia zgody na rzecz prze-
kazania przez gminę Gierałtowice na rzecz gminy 
miasta Zabrze udziału 32/1000 w sprawie wła-

sności nieruchomości położonej w Zabrzu przy 
ul. K. Miarki 14. D) określenia dotacji związanych 
z wykonywaniem zadań innych niż określone 
w ustawie z 24.04.2003 r. o działalności orga-
nizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, 
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykony-
wania zleconego zadania. E) określania zasad 
udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na 
dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
powietrza, polegających  na wymianie źródeł cie-
pła w budynkach mieszkalnych położonych na te-
renie gminy Gierałtowice. F) określenia zasad 
udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na 
dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, 
transportu i unieszkodliwienia odpadów zawiera-
jących azbest z obiektów budowlanych położo-
nych na terenie gminy Gierałtowice. G) zawarcia 
porozumienia pomiędzy gminą Gierałtowice, 
a miastami: Zabrze i Gliwice. H) powołania zespo-
łu opiniującego kandydatów na ławników. 
I) w sprawie wyboru przewodniczącego zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników.
Z porządku obrad sesji wycofany został projekt 
uchwały RG w sprawie powołania Komisji Do-
raźnej. Projekt ten skierowany został do pono-
wnego rozpatrzenia przez Komisję Górnictwa RG.
    Kolejnymi punktami obrad były: informacje 
sołtysów dotyczące spraw sołectw, informacje 
wójta o swojej działalności w okresie międzyse-
syjnym oraz wolne głosy i interpelacje. Po ich wy-
czerpaniu, przewodniczący RG zamknął obrady 
sesji.   
      

(Cd. ze s.2)

Dzień Patrona
SP im. Jana Pawła II

    18 maja Szkoła Podstawowa w Paniówkach 
obchodziła dzień swojego Patrona. W tym roku 
święto miało wyjątkowo uroczysty charakter ze 
względu na beatyfikację Jana Pawła II. 
Obchody rozpoczęto od udziału we mszy świę-
tej, którą odprawił ks. proboszcz Michał Woliń-
ski. Kolejnym punktem była uroczysta akade-
mia, na którą złożył się program artystyczny oraz 
konkursy na temat wiedzy o błogosławionym 
Janie Pawle II. W „Dniu Patrona” udział wzięła 
cała społeczność szkolna z dyrektor Małgorzatą 
Wiśniewską, a także zaproszeni goście. Obecni 
byli m.in.: wójt Joachim Bargiel, sołtys Pa-
niówek Małgorzata Domin, ks. wikary Karol Pu-
kocz,  radni gminy z sołectwa Paniówki. 

    Dziękując za dar beatyfikacji Jana Pawła II
uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Paniówkach przebiegli 82 km - taka właśnie 
odległość dzieli Paniówki od papieskich Wa-
dowic. 
    Sztafeta odbyła się 28 kwietnia w Paniówkach. 
Uczestniczyło w niej 6 gimnazjalistów i 6 ucz-
niów SP im. Jana Pawła II. 250 metrowe okrą-
żenie pokonali (zmieniając się) 328 razy. Zajęło 
im to 6 godzin. Jak informuje Jarosław Prokop - 
nauczyciel WF w miejscowym ZSP - do celu 
wszyscy dotarli w dobrej formie, osobiście dzię-
kując za dar beatyfikacji Patrona szkoły.  
Za rok planują kolejną sztafetę. Tym razem już 
z metą w Wadowicach. 

Przebiegli 82 km
dziękując za dar beatyfikacji

J.M.

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk
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J. Miszczyk

    Przyszowicka lipa Witosław, popularnie na-
zywana Witulą, ma szansę zostać „Drzewem 
Roku” w ogólnopolskim konkursie ogłoszo-
nym przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kul-
turalne Klub Gaja. O tym czy tak się stanie 
zadecydują internauci z całego kraju. Do gło-
sowania na Witulę zachęca prezes Towarzy-
stwa Miłośników Przyszowic Andrzej Biskup, 
a to odbędzie się już niebawem - od 1 do 30 
czerwca br. - poprzez stronę internetową:                      :
.www.klubgaja/drzewo_roku

    Już teraz Witula zakwalifikowana została do 
finałowej 16 drzew pretendujących do tytułu: 
„Drzewo Roku”. Konkurencja była duża. Na 
konkurs zgłoszono 84 drzewa z całego kraju. 
Wśród nich znalazły się tak znane pomniki 
przyrody jak uważany za najstarsze drzewo 
Polski - 1270-letni cis z Henrykowa Lubań-
skiego, czy 700-letni dąb Chrobry spod Płocka. 
To, że nasza wspaniała lipa znalazła się w finale, 
zawdzięczamy członkom Towarzystwa Miłośni-
ków Przyszowic, którzy zgłosili drzewo do kon-
kursu, załączając interesujący opis i dokumen-
tację fotograficzną. Jak oceniona zostanie przez 
internautów w głosowaniu finałowym? Wynik 
zależy od mobilizacji całej lokalnej społeczno-
ści. Głosujmy na Witulę!     
   Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę 
drzew w życiu człowieka, a także wyłonienie 
najciekawszego, najbardziej lubianego i cenio-
nego przez społeczności lokalne drzewa w na-
szym kraju - drzewa z historią, która pobudza 
wyobraźnię i scala lokalną społeczność. 

    Czytelnikom, którzy jeszcze nie widzieli na-
szej okazałej lipy podpowiadamy, że rośnie ona 
w Przyszowicach w pobliżu wałów na Kłodnicy, 
tuż przed mostem na rzece - po prawej stronie, ja-
dąc z Przyszowic w stronę Makoszów. Widoczna 
jest z ulicy. Prowadzi do niej żwirowa dróżka. 
W pobliżu drzewa znajdują się ławeczki, krąg 
ogniskowy, a nawet huśtawka. Idealne miejsce 
na wycieczkę rowerową. Polecamy! 

. 

Głosujmy 
na Witulę!

    Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszony został budynek wielofunkcyjny, mie-
szczący Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

    Celem konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Pu-
bliczną Województwa Śląskiego 2011” jest m.in. 
promocja dobrej jakości realizacji urbanisty-
cznych i architektonicznych, które kształtują este-
tyczną przestrzeń publiczną, przyjazną mieszkań-
com i sprzyjającą wzmacnianiu kontaktów spo-
łecznych.
    Patronat nad konkursem objął Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, a jego organizatorem jest Za-
rząd Województwa Śląskiego we współpracy z ka-
towickimi oddziałami: Stowarzyszenia Architek-
tów Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich.
    Do konkursu zgłaszane są realizacje urbanisty-
czno-architektoniczne ukończone w roku 2010,   

m.in. budynki użyteczności publicznej i przestrze-
nie publiczne - fragmenty obszaru gminy wraz 
z zagospodarowaniem, które mają szczególne zna-
czenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 
oraz poprawy jakości ich życia. 
Zgłoszone do konkursu realizacje będzie oceniało 
jury złożone z członków Wojewódzkiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w trakcie posie-
dzeń objazdowych. Oceny dokonać mogą również 
internauci (od 1 do 31 sierpnia) poprzez głosowa-
nie na stronie internetowej: www.slaskie.pl/npp/. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
w październiku br. w Urzędzie Marszałkowskim 
w trakcie Śląskich Dni Architektury.

J. Miszczyk

Radosna Szkoła uczy, bawi i cieszy!!!

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 
realizuje rządowy projekt edukacyjny pt. „Ra-
dosna Szkoła”. Skierowany jest on do uczniów 
klas młodszych.  O tym jak jego realizacja wy-
gląda w praktyce mogła się przekonać wice-
minister edukacji Krystyna Szumilas, wizytu-
jąc (18 kwietnia) miejscową placówkę oświa-
tową. 
    Środki uzyskane w ramach programu przezna-
czone zostały na gruntowny remont jednej z sal 
szkoły. Teraz w klasie lśni nowy parkiet. Urzą-
dzono w niej również kącik sportowy. Do ściany 
przytwierdzone są drabinki do ćwiczeń ze sznu-
rowymi poprzeczkami - na podłodze leżą materace 
sportowe w kolorze wiosennej trawy. Wszystkie 
urządzenia wykonane są z takich materiałów, aby 
można je z przyjemnością dotknąć i ćwiczyć na 
nich. - ze środków programu zakupiliśmy także  

różnorodne pomoce dydaktyczne, wspomagające 
rozwój dzieci, rozwijające ich wiedzę i umieję-
tności - mówi Małgorzata Wiśniewska - dyrektor 
placówki w Paniówkach. - Szkoła ma uczyć, bawić 
i cieszyć! - dodaje - staramy się dzieciom zapewnić 
takie warunki, aby było to możliwe.       
Pokazowe zajęcia w takiej właśnie „radosnej kla-
sie” obserwowała wiceminister Szumilas. Towa-

rzyszyli jej gospodarze gminy - wójt Joachim 
Bargiel i przewodniczący RG Marek Błaszczyk, 
a także kierowniczka Referatu Edukacji i Zdrowia 
UG Barbara Mansfeld. 
    Istotną częścią wizyty był także panel dysku-
syjny w którym udział wzięli również dyrektorzy 
i nauczyciele z gminnych placówek oświatowych 
oraz przedstawiciele związków zawodowych.      
Omawiano m.in. sprawy dotyczące planowanych 
na kolejne lata zmian systemowych w oświacie.   

.

Dokończenie na stronie 5

Foto: Paweł Madeja
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Lipę odkrył Witosław Grygierczyk - specjalista 
ochrony i pielęgnacji przyrody z Gliwic i dzięki 
jego staraniom uznana została (rozporządzeniem 
wojewody katowickiego nr 26/98 z 9 września 
1998 r.) za pomnik przyrody. Posiada olbrzymi 
pień liczący 7 m w obwodzie pierśnicowym. Ska-
talogowana jest jako lipa krymska, mieszaniec 
dwóch obcych gatunków odpornych na suszę 
i zanieczyszczenia powietrza. Na cześć odkryw-
cy lipa otrzymała nazwę „Witosław”, ale popu-
larnie nazywana jest Witulą, ze względu na niesa-
mowitą moc życia - (z łac. - vitae).  

Źródło: materiały TMP, tekst: J. Miszczyk

Głosujmy na Witulę!
Dokończenie ze strony 4

Lato 
z GOK-iem 

6.07.2011 - Krasiejów - Jura Park.  
8.07.2011 - Zbrosławice - Stadnina Koni. 
12.07.2011 - Ustroń - Park Leśnych Niespo-
dzianek.
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 od 13 czerwca w świetli-
cach Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowi-
cach. 

25.06.2011 r. wycieczka do Krakowa 
Wyjazd o godz. 8.00.
Program: zwiedzanie Muzeum Fabryki Schin-
dlera w godz. - 10.30-12.20,
zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem 
w godz. - 13.00-15.00,
czas wolny od 15.00 do17.00. 
O 17.00 powrót przez Łagiewniki.
Cena: 45 zł/od osoby (w cenie: bilet do Muzeum 
Schindlera wraz z przewodnikiem, przewodnik 
po Starym Mieście oraz autokar).
Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gie-
rałtowicach lub pod numerem telefonu: 
32  301 15 12, do 15 czerwca 2011 r.

Wieliczka ura PaJ  rk

Wisła

Ostrava

Ustroń

    Nie masz planów na wakacje? Wybierz się 
na wycieczkę z GOK-iem! 

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
przygotował dla dzieci i młodzieży na okres wa-
kacji 9 wycieczek autokarowych w interesujące 
miejsca. Pierwsza z nich odbędzie się już na 
początku letniej kanikuły. Cel - Jura Park.  

    Właściwie nie powinien nas zaskakiwać kolejny 
sukces naszych milusińskich z zespołu Bajtle pro-
wadzonego przez Stanisławę Zawadzką , Joannę 
Bartoszek i Renatę Dziuroń w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Paniówkach, ale zawsze to coś 
wyjątkowo miłego i niezaprzeczalny powód do 
dumy. Tym razem dzieci pojechały do Domu Kul-
tury w Łaziskach Górnych, gdzie odważnie sta-
nęły w szranki z starszymi często kolegami, czy 
koleżankami w Śląskim Śpiewaniu 2011.        
Nie bacząc na nowe okoliczności, które czasem 
nawet największych wyjadaczy sceny paraliżują, 
odśpiewały i odtańczyły swój program. Wszystko 
poszło zgodnie z planem, stąd nikt nie krył ogól-
nego zadowolenie, a przygotowany przez organi-
zatorów pączkowy poczęstunek smakował wy-                   

.

śmienicie. Jury nie mogło zrobić nic innego jak 
tylko awansować nasze pociechy do kolejnego 
etapu w Piekarach Śląskich.                    .

Bajtle z Paniówek - wyśpiewały awans

B.B.

X Gminny Konkurs Recytatorski

Na tę wycieczkę zapraszamy
dorosłych mieszkańców gminy.

Wycieczki dla dzieci i młodzieży

   28 kwietnia w bibliotece SP w Przyszowicach 
odbyła się X edycja Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego pod patronatem Wójta Gminy Gierałto-
wice. O laur najlepszego recytatora walczyło 16 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych gmi-
ny. Każdy z nich zaprezentował wybrany przez 
siebie wiersz oraz fragment prozy. Konkurs wy-
grał Paweł Skowiera ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Paniówkach. Paweł postawił 
na klasykę literatury dla dzieci. W jego repertuarze 
znalazły się: „Sowa” Jana Brzechwy i fragment 
powieści Hanny Ożogowskiej „Chłopak na opak”.   
Miejsce drugie zajęła Agata Białecka - uczennica 
SP im. Karola Miarki w Przyszowicach, a trzecie 
Mateusz Kwaśnica, reprezentujący SP im. Gusta-
wa Morcinka w Gierałtowicach. Jury wyróżniło 
również Martę Szołtysek ze SP w Paniówkach.

    Recytatorów oceniało jury w składzie: Ewa Buj-
do - starszy wizytator Kuratorium Oświaty - Dele-
gatura w Gliwicach, Bożena Kasprzycka - polo-
nistka, Iwona Woźniak - reżyser, Barbara Dłociok 
- nauczycielka oraz Paweł Jurek - redaktor na-
czelny radia Plus. W imieniu komisji konkurs pod-
sumował redaktor Jurek, który w niezwykle cie-
płych słowach pochwalił poziom artystyczny mło-
dych recytatorów. Zwrócił również uwagę na 
dobrą dykcję u większości uczestników. 
    Spotkanie zakończyła ceremonia wręczania na-
gród. Dokonali jej: wójt gminy Joachim Bargiel, 
dyrektor ZSP w Przyszowicach, Aleksander Jen-
dryczko o raz redaktor Paweł Jurek. Konkurs zor-
ganizował ZSP w Przyszowicach, a jego realizacją 
od 10 lat zajmuje się Violetta Kunkiewicz - polo-
nistka  szkoły w Przyszowicach. 

/J.M./

Foto: J. Miszczyk
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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.

Rehabilitacja 
dzieci i dorosłych
m masaż
m zabiegi 
(ultradźwięki, naświetlania, 
zabiegi prądowe)

II Przyszowicka Wiosna Szachowa 

Chudów

    Trzeci z serii ośmiu turniejów o „Grand Prix 
gminy Gierałtowice” rozegrano 5 maja w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach. 
Miał on najsilniejszy skład osobowy z dotychcza-
sowych. W stawce 19 graczy do szachownic zasia-
dło trzech zawodników z I kategorią szachową, 
w tym jeden (Jacek Kamiński z Gliwic) z normą 
kandydata na mistrza. Jak przystało na faworyta  
gliwiczanin nie zawiódł i wygrał turniej zdoby-
wając 6 pkt. z 7 możliwych. Z takim samym wyni-
kiem 2 miejsce zajął Jerzy Miszczyk. Trzeci był 
prezentujący ciągle wysoką formę weteran sza-

chowych turniejów - Antoni Prokopczuk z Kę-
dzierzyna-Koźla. Dotychczasowy lider GP Jakub 
Wiaterek z Gierałtowic zajął dopiero 5 miejsce. 

1.   I+   Jacek Kamiński - TMS Roszada Gliwice                  6

2.   II   Jerzy Miszczyk - TMS Roszada Gliwice                    6      

3.   I    Antoni Prokopczuk - KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle   5                   

4.   III   Andrzej Reszka - Knurów                                       5

5.   II   Jakub Wiaterek - UKS Pałac Młodzieży Katowice    4,5

6.   I    Maksymilian Piecowski - MKSz Rybnik                     4

7.   III   Paweł Rosicki - Siemianowice Śląskie                     4

8.   II    Jan Mokrzycki - Zabrze                                              4

      

.

.

kat.

III Turniej o GP Gminy Gierałtowice - (pierwsza ósemka)

kat.

1.   I+   Krzysztof Lach - KS DORS Ruda Śląska             7,5

2.   I    Tomasz Semik - TMS Roszada Gliwice                   7,5    

3.   II    Piotr Adamczyk - UKS Pionier Jastrzębie Zdrój    6,5                   

4.   I+   Jacek Kamiński - TMS Roszada Gliwice                  6

5.   II   Marcin Rosicki - JKSz MCKiS Jaworzno                  6

6.   I    Adam Buchowski - AKS Mikołów                             5,5

                                           

      

.

II Przyszowicka Wiosna Szachowa - (pierwsza szóstka)

    14 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Przyszowicach odbyła się „II Przyszowicka 
Wiosna Szachowa”. Turniej zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach we 
współpracy z miejscową szkołą.

Lach oraz Tomasz Semik - zdobywając po 7,5 pkt. 
- zajmując czołowe miejsca w klasyfikacji gene-
ralnej w turnieju. Najlepszym juniorem został 
Marcin Rosicki, a spośród graczy z gminy Gierał-
towice junior, Jakub Wiaterek - zajmując 12 m.
    II edycja „Przyszowickiej Wiosny” była kolejną 
okazją do skonfrontowania umiejętności najmłod-
szych szachistów gminy w walce doświadczonymi 
zawodnikami ze Śląska. Szachowa młodzież 
i dzieci mogli też liczyć na nagrody rzeczowe, 
które ufundował organizator, prowadząc oddziel-
ną klasyfikację juniorów i dzieci. 

    Do szachownic zasiadło 23 zawodników, którzy 
do Przyszowic przyjechali z wielu miast naszego 
regionu. Grano tempem P-15 na dystansie 9 rund. 
Najlepiej na 64 polach radzili sobie Krzysztof

J.M.

    14 kwietnia w sali gimnastycznej SP im. W. Bu-
dryka w Chudowie odbyła się I Przedszkolna 
Olimpiada Sportowa. Inicjatywa zorganizowania 
zawodów dla najmłodszych mieszkańców gminy 
wyszła od dyrektor chudowskiej szkoły Stefanii 
Michalskiej oraz nauczycielek wychowania przed-
szkolnego. Pomysł poparła Rada Rodziców, która 
włączyła się również w przygotowanie imprezy.  
Do udziału zaproszono dzieci z wszystkich przed-
szkoli gminnych oraz maluchy z zaprzyjaźnionego  
przedszkola w Ornontowicach.
    Medale przygotowane dla wszystkich uczestni-
ków oraz dyplomy i puchary zapewniły zawodom 
prawdziwie olimpijską oprawę. Aby je zdobyć 
przedszkolaki musiały wykazać się sprawnością 

w wielu, często bardzo oryginal-
nych konkurencjach - np. w: Mi-
ni hokeju, Wyścigu hulajnóg, 
Biegu w parach z balonami, czy 
Rzutach workiem do obręczy. 
Każda konkurencja była pun-
ktowana, a ich suma wskazała na 
najbardziej usportowione przed-
szkole, jednak jak podkreślają 
organizatorzy - w olimpiadzie 
wszyscy byli zwycięzcami, 
wszystkie dzieci otrzymały medale mówiące o za-
jętym miejscu oraz słodki poczęstunek. Nad-
rzędnym celem był sam udział we współzawo-
dnictwie. Będziemy dalej promować aktywność

ruchową wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 
Prawidłowy rozwój cech motorycznych w tym wie-
ku rzutuje na dalszy rozwój młodych ludzi.  

Źródło: A. Majka/ opr. J.M.

Foto: archiwum przedszkola w Chudowie

    Letni sezon imprez plenerowych w Przyszo-
wicach otworzył 14 maja festyn przed pałacem 
Raczków. Imprezę wspólnymi siłami zorganizo-
wali: Towarzystwo Miłośników Przyszowic, 
Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach. 
    W trakcie festynu można było zwiedzić nie-
dawno otwartą przez TMP Izbę Regionalną, mie-
szczącą się w pałacowych pokojach, a w niej m.in.: 
wystawę pt. „Dawne mieszkanie śląskiej rodziny”. 
Jednymi z pierwszych, którzy to uczynili była 
grupa studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii 
goszcząca tego dnia w gminie na zaproszenie Lidii 
Pietrowskiej - dyrektor GBP.
    Część artystyczna festynu odbyła się pod na-
miotem ustawionym przed pałacem. Otworzył ją 
występ dzieci klas I i II Szkoły Podstawowej 
w Przyszowicach. Maluchy za przedstawienie 
znanego wiersza J. Brzechwy pt. „Na straganie” 
oraz opowiadania „ZOO po śląsku” otrzymały ser-
deczne brawa. Kolejnymi artystami, których zapo-
wiedział prowadzący spotkanie - prezes TMP An-
drzej Biskup byli aktorzy z knurowskiego Teatru 
Paranoja. Zespół w którym gra absolwent Gim-
nazjum w Przyszowicach - Bartek Kula, przedsta-
wił „Bajki dla potłuczonych” - zbiór skeczy kaba-
retu Potem. Impreza trwała do godzin wieczor-
nych. Bawiono się przy muzyce zespołu „RAM”.

Festyn w Przyszowicach

J.M.
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informator

   VI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Roberta 
Kopytka w Jaworznie był kolejną okazją do sprawdzenia 
formy młodych zawodników Gardy Gierałtowice. 14 i 15 
maja na ringu w Jaworznie pojawili się zawodnicy z ponad 
20 silnych ośrodków bokserskich z Polski oraz goście 
z Ukrainy, Kosowa i czeskiej Ostrawy. Z polskich ekip do 
Jaworzna przyjechały m.in. drużyny: Hetmana Zamość, 
Wisły Kraków, Górnika Wieliczka, Kleofasa Katowice, 
a także bokserzy z Mysłowic, Myszkowa, Knurowa, Jastrzę-
bia, Częstochowy, Kielc, Rybnika, Ostrowca Świętokrzy-
skiego, Tarnowa, Tychów, Żywca, Sosnowca, Łodzi, Rudy 
Śląskiej oraz Buska-Zdroju.                        
    Jako pierwszy na obiekcie Jawor Teamu w kategorii wieko-
wej kadet w wadze średniej 75 kg wystąpił rodowity gierałtowi-
czanin Paweł Zgorzały. Zawodnik Gardy w drodze losowania 
trafił na aktualnego brązowego medalistę Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży Sokółka 2011, boksera KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski, Błażeja Surowca. Paweł pomimo małego do-
świadczenia ringowego postawił zacięty opór utytułowanemu 
bokserowi z Ostrowca lecz przegrał walkę 3-0. Pomimo porażki 
pięściarz Gardy pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. 
    Drugi z naszych pięściarzy Mateusz Rumin w kategorii wie-
kowej kadet (w wadze półciężkiej 80 kg) skrzyżował rękawice 
z Michałem Zającem z Górnika Wieliczka. Mateusz wygrał 
walkę jednogłośnie 3-0, awansując do niedzielnego finału! Tam 
czekał na niego zawodnik gospodarzy Jawor Team - Mateusz 
Marzec. W tym pojedynku zwyciężył zawodnik z Jaworzna 3-0. 
    W najmocniej obsadzonej wadze średniej 75 kg, w kategorii 
wiekowej junior wystąpił kolejny reprezentant Gardy Kamil 
Sowula. W walce półfinałowej Kamil trafił na bardzo mocnego 
i niebezpiecznego Jana Blahuta z czeskiej Ostrawy. Pięściarz 
Gardy od samego początku narzucił wysokie tempo walki 
i w pięknym stylu wypunktował wyżej notowanego Czecha, nie 
pozostawiając złudzeń co do werdyktu sędziowskiego, który 
brzmiał 3-0 dla Kamila. W niedzielnym finale nasz bokser 
spotkał się pogromcą aktualnego mistrza Polski, doświadczo-                       
 

.

.

nym zawodnikiem Startu Częstochowa - Robertem Parzęcew-
skim. Po bardzo dobrej walce obfitującej w dużo wymian i mo-  
cnych ciosów, zawodnik Gardy musiał uznać wyższość rywala 
przegrywając pojedynek 3-0.                                         
    Podsumowując zmagania pięściarzy, trenerzy Gardy Adam 
Spiecha i Michał Drożdż nie kryją zadowolenia z wyników 
i formy swoich podopiecznych. Zawodnicy z Gierałtowic za 
sprawą startu w Jaworznie nabrali kolejnego turniejowego do-
świadczenia i przekonali się na własnej skórze, że do wyniku 
końcowego potrzebne są nie tylko umiejętności, ale i szczęście.                                               

    Zawodnicy Gardy mogli uczestniczyć w tym turnieju dzięki 
wsparciu: wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela, Darii 
Tomiczek z Restauracji Szmaragdowa w Gierałtowicach, 
Grażyny Wagner - sklep ogólnospożywczy oraz firmy Dorota 
Marzec Aqua Spa 2 z Paniówek  odnowa biologiczna. Zarząd, 
trenerzy i zawodnicy K.S. Garda Gierałtowice serdecznie dzię-
kują za udzieloną pomoc.                                

.

.

.

A. Firlit

Klasa Okręgowa - Grupa Katowice I

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      Bramki

Sezon - 2010/2011Tabela 

Klasa A - Grupa Zabrze

  1.KS 94 Rachowice                  28    68      94:37

  2.Wilki Wilcza                           28    54      60:34

  3.Czarni Pyskowice                  28    53      71:40

  4.Jedność 32 Przyszowice    28    52      60:36

  5.Przyszłość II Ciochowice       28    43      57:49

  6.Zamkowiec Toszek                28    39      51:44

  7. LKS 35 Gierałtowice           28    38      42:43

  8. Społem Zabrze                                        28    37      41:46

  9. Amator Rudziniec   28    36      48:52

10.Gwiazda Chudów                 28    33      47:60

11. Ruch Kozłów                         28    33      54:65

12. Młodość Rudno                28    31      48:65

13. Gazobudowa II Zabrze         28    31      44:57

14. Sokół Łany Wielkie               28    29      47:68

15. Orzeł Stanica                        28    27      47:81

16. Sośnica Gliwice                    28    25      44:78

.                            

      

Biegali z Całą Polską

    Z pewnością wszystkim miłośnikom piłki nożnej, nie 
tylko w Przyszowicach i gminie, imponuje fantastyczna 
pogoń drużyny Jedności 32 Przyszowice za coraz bliż-
szym 2 miejscem w ligowej tabeli.
    Od derbowego pojedynku w 18 ko-
lejce z Gierałtowicami (0:0) wygrywa-
ją z każdym. 10 spotkań z rzędu! Zdo-
byli w nich 37 bramek, przy stracie 7.        
Udowodnili, że są obecnie najlepszym 
zespołem w lidze, gromiąc w 25 kolejce 
lidera (obecnie już zwycięzcę grupy) 
KS 94 Rachowice 4:2. Siłę Jedności 
Przyszowice poczuli również pretendu-
jący do 2 miejsca piłkarze Czarnych 
Pyskowice, przegrywając 1:2. 
    Czy w dwóch meczach, które pozo-
stały do zakończenia sezonu zdołają 
odrobić 2 punktową stratę do 2 ze-
społu? Pierwsza szansa nadarzy się już 
w najbliższej kolejce 12 czerwca - 
Jedność podejmie aktualnego wicelide-   

ra Wilki Wilcza! Będzie to dla drużyny 
z Przyszowic najważniejszy mecz sezonu. 
Warto w tym momencie dodać, że pościg 
za zespołem z Wilczej ułatwili Jedności 
piłkarze z LKS 35 Gierałtowice, wygry-
wając w ostatniej kolejce (8 czerwca) 
z groźnymi Wilkami 3:0! Czy po tej po-
rażce Wilki wyleczą swoje rany? 
O tym przekonamy się już w niedzielę. 
Pozostaje jeszcze pytanie jak będzie grał 
w najbliższych 2 spotkaniach, znajdujący 
się tuż przed Jednością zespół Czarnych?     

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

    Kolejny raz Gimnazjum w Przyszowicach włączyło się w ogólnokrajową akcję 
„Polska Biega”. 14 maja po parku wokół przyszowickiego pałacu, biegało ponad 110 
osób z: Przyszowic, Paniówek, Chudowa oraz goście ze SP nr 21 i Gimnazjum nr 20 
w Biskupicach. - Celem, który przyświecał nam przy organizowaniu biegu, była pro-
mocja zdrowego stylu życia - mówią organizatorki: Maria Stachowska-Spyrka i Ka-
tarzyna Szolc - nauczycielki z ZSP w Przyszowicach. Dzięki sponsorom (ZSP w Przy-
szowicach i Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Arkadiusz Nowak z Paniówek), każdy 
uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy długopis i słodki poczęstunek. Dzieci do lat 7 - 
medale. Starsi uczestnicy biegu mieli do pokonania: 3 km - chłopcy, dziewczęta 2 km. 
Do mety na czołowych pozycjach dotarli: Tomasz Trojankowski, Michał Sabasz, 
Maria Bzówka, Anna Paśdzior, Angelika Jaworska i Anna Kusz. J.M. Foto: Robert Nawrat



    6 maja na basenie „Wodnika” rozegrano Młodzieżowe Mistrzostwa 
Gminy w Pływaniu o „Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”. O tytuły wal-
czyli gimnazjaliści ze wszystkich gminnych Zespołów SP.

    W trakcie mistrzostw rozegrano wiele pasjonujących wyści-
gów. Na basenie w Paniówkach nie zabrakło gorącego  dopingu, 
walki do ostatnich sił, spontanicznej radości ze zwycięstw 
i sportowej złości - tych wszystkich emocji, które tworzą nie-
powtarzalny klimat niemal każdych zawodów sportowych. 
Bohaterami mistrzostw zostali Aleksandra Płowiec z Gimna-
zjum nr 1 w Gierałtowicach i Bartosz Zyzik z Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach. Ola i Bartek wygrali pewnie wszystkie swoje 
wyścigi, zdobywając po 4 złote medale. Uznani zostali za naj-
lepszych pływaków mistrzostw, zdobywając tym samym 
„Puchary Wójta Gminy Gierałtowice”. 
    Po 3 tytuły mistrzowskie zdobyli: Laura Dymarz i Karol So-
bieraj z Gimnazjum w Gierałtowicach. Warto również zwrócić 
uwagę na wyniki Nikoli Kaletki (Gim. Gierałtowice), która zdo-
była srebro na 3 dystansach indywidualnych, uzyskując przy 
tym czasy lepsze od zawodniczek ze starszych grup wiekowych.                
    Pomimo zróżnicowanego poziomu sportowego uczestników, 
w niektórych konkurencjach o zwycięstwo walczono zacięcie 
do ostatnich metrów dystansu, a o kolorze medalu decydowały 
setne sekundy. Taka wspaniała walka toczyła się w wyścigu na 
50 m st. grzbietowym chłopców z kl. I pomiędzy Wojciechem 
Mosiem z Gim. w Przyszowicach, a Tymoteuszem Wieczor-
kiem z Gim. w Paniówkach. Wygrał Wojtek z przewagą 0,28 s. 
Podobnie wyrównany pojedynek (na 50 m grzbietowym kl. II) 
stoczyły gimnazjalistki z Przyszowic: Julia Danawagis z Martą 
Błaszczyk, w którym Julia wyprzedziła koleżankę o 0,63s. 
    Dla uczestników liczyły się nie tylko sukcesy indywidualne, 
ale i punkty zdobywane dla szkoły - od 9 pkt. za I m do 1 pkt. 
za IX m. Najwięcej zdobyło ich Gimnazjum nr 3 w Przyszo-
wicach (289) - wygrywając klasyfikację generalną. Miejsce II 
(284 pkt.) zajęło Gimnazjum nr 2 w Paniówkach, a III (213 pkt.) 
Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach.
   Sukcesu gratulowali medalistom m.in.: wójt gminy Joachim 
Bargiel, dyrektor ZSP w Paniówkach Małgorzata Wiśnie-
wska, dyrektor „Wodnika” Przemysław Dejneka. 
Mistrzostwa zorganizował ZSP w Paniówkach we współpracy 
z pływalnią „Wodnik”. Koordynatorem zawodów była Klaudia 
Guzik z ZSP w Paniówkach. Sędziowali nauczyciele wycho-
wania fizycznego z gminnych ZSP. Tekst i foto: J. Miszczyk

    16 maja na obiekcie sportowym Jedności 32 
Przyszowice rozegrano jubileuszowy XXV Tur-
niej w Piłce Nożnej Trampkarzy im. Jerzego 
Bursego. 
    Turniej po raz drugi z rzędu, a szósty w historii 
wygrali trampkarze klubu LKS 35 Gierałtowice. 
O wyrównanym poziomie startujących drużyn 
świadczy fakt, że drugi w turniejowej tabeli zespół 
Jedności 32 Przyszowice przegrał rywalizację je-
dynie gorszym bilansem bramek. 
    Przebieg zawodów miał swoją niepowtarzalną 
dramaturgię, trzymającą w napięciu do ostatniego 
gwizdka. W pierwszych spotkaniach faworyzowa-
ne drużyny poogrywały się wzajemnie: Przyszo-
wice - Paniówki 2:1, Paniówki - Gierałtowice 3:2, 
Gierałtowice - Przyszowice 2:1 i okazało się że lo-
sy turnieju rozstrzygną się w ostatnim meczu: 
Tempo Paniówki - Gwiazda Chudów. Tempo 
w przypadku zwycięstwa zrównywało się punkta-
mi (6 pkt.) z Gierałtowicami i Przyszowicami, 
a wygrana różnicą 3 bramek dawała drużynie zwy-
cięstwo w całym turnieju. Gwiazda grała o honor 
i pierwsze punkty. Murem stali za nią trampkarze 
z Gierałtowic. Od dobrej postawy chudowian zale-
żał ich końcowy sukces. Mecz był niezwykle za-
cięty i dostarczył wielu emocji. Ostatecznie zakoń-
czył się remisem 3 : 3. Z takiego wyniku najbar-
dziej cieszyli się trampkarze z Gierałtowic. 

    Do zwycięstwa poprowadził gierałtowiczan tre-
ner Tomasz Macha. Dodać należy, że zawodnik 
LKS 35 Gierałtowice Mateusz Rudowicz oraz 
Grzegorz Błaszczyk z Jedności 32 Przyszowice 
zostali najlepszymi strzelcami turnieju, zdobywa-
jąc po 4 gole.  
    Wręczenia pucharu, dyplomów oraz piłek doko-
nali: Marek Błaszczyk - przewodniczący RG 
Gierałtowice, Marian Szołtysek - prezes LKS 
Jedność 32 Przyszowice oraz synowie patrona 
turnieju: Marek i Józef, a także wnuk - Michał 
Bursy. Uznany za najlepszego bramkarza turnieju 
- Marek Wysoczański (Jedność 32 Przyszowice) 
otrzymał puchar i dyplom ufundowany przez 
Dziekana Korespondentów Społecznych „Wiado-

mości Sportowe” Jana Smieszka. Najakty-
wniejszy zawodnik turnieju - Dawid Wilczek (Je-
dność 32 Przyszowice) otrzymał piłkę, natomiast 
wszyscy uczestnicy słodycze. 
Turniej zorganizowali: Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS Gierałtowice, Zarząd LKS Jedność 32 Przy-
szowice oraz GOK w Gierałtowicach.

Kluczowe dla wyników turnieju starcie Tempa z Gwiazdą

XXV Turniej Trampkarzy im. Jerzego Bursego

1. LKS „35” Gierałtowice                3    6    8-5    

2. LKS Jedność 32 Przyszowice    3    6    7-4   

3. LKS Tempo Paniówki                 3    4    7-7    

4. LKS Gwiazda Chudów               3    1    4-11  

M Klub m pkt. bramki

Tabela wyników XXV Turnieju Trampkarzy

Kapitan LKS 35 Gierałtowice odbiera gratulacje od przewodniczą-
cego RG Marka Błaszczyka. W środku prezes Marian Szołtysek.

Ola Płowiec i Bartek Zyzik - najlepsi pływacy mistrzostw

Mistrzowska sztafeta z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Źródło: Jan Smieszek, tekst i foto: J. Miszczyk


