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Konkurs odbył się 29 maja br. w auli Gimnazjum 
nr 1 w Gierałtowicach. Inspiracją do jego ogłosze-
nia była realizacja zadania publicznego, (zlecongo 
przez UG Gierałtowice) pt. A Ślonzoki nie gynsi 
i swoja godka mają. 
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół gim-
nazjalnych z terenu gminy i młodzież ucząca się 
poza jej granicami. Zadanie konkursowe polegało 
na wygłoszeniu tekstu w gwarze śląskiej. 
Wystąpienia oceniało kompetentne jury pod 
przewodnictwem Stefanii Grzegorzycy, a w jego 
składzie znalazły się: Monika Organiściok, Urszu-
la Kopernik-Mikołaj, Weronika Kaczmarczyk. 
Młodzież zaprezentowała się znakomicie, wyka-
zując się znajomością gwary i dużymi zdolno-
ściami aktorskimi. Ich popisy obserwowała żywo 
reagująca publiczność. Na widowni obecni byli 
m.in.: Joachim Bargiel - wójt gminy Gierałtowice, 
Przemysław Dejneka - dyrektor GOK w Gierałto-
wicach, dyrektorzy SP i Gimnazjum w Gierałto-
wicach, Gerda Czapelka - sołtys Gierałtowic.

Po występie ostatniego z uczestników, jury udało 
się na długą naradę, po której ogłoszono wyniki. 
W kategorii: gimnazja - zwyciężyła Dominika 
Jałowiecka (Gimnazjum Gierałtowice), która za-
prezentowała własny tekst pt. Kiszenie kapusty. 
Miejsce drugie zajęła Sylwia Szulc - tekst własny 
pt. Opowiastki Kamratki. Miejsce trzecie zdobyła 
Magdalena Fira, występująca z tekstem - 
Szporobliwo baba.
W kategorii: liceum - zwyciężyła Katarzyna 
Lempa, prezentująca tekst własny pt. Ło marco-
wym śmierguście. Miejsce drugie zajęła Joanna 
Kusz, opisując Wyprawę do Warszawy.   
Publiczność najwyżej oceniła występ Dominiki 
Jałowieckiej z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach, 
przyznając jej swoją nagrodę.
Warto również wspomnieć, że zadania zorgani-
zowania imprezy podjęły się: Urszula Cieślik, 
Aleksandra Bargiel-Firlit, Aleksandra Piekara 
i Aneta Szolc.

Jeremia od 12 lat przebywa na misji w Makeni 
(w pobliżu Lusaki - stolicy Zambii). Misja posiada 
kościół oraz prowadzi szkołę parafialną i w niej 
uczy młodych afrykańczyków, bohaterka spotka-
nia. Dzieci mogły się dowiedzieć, jak brzmi po-
zdrowienie w miejscowym języku cinandzia, 
chętnie uczyły się w nim piosenki. Mogły zoba-
czyć oryginalne nakrycia afrykańskich kobiet. 
Swoje opowiadania siostra ilustrowała ciekawymi 
przeźroczami. Warto podkreślić, że z uwagą wy-
słuchiwały je zarówno dzieci, jak i dorosła część 
widowni.    

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa 
Morcinka w Gierałtowicach miały okazję do-
wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o życiu 
swoich rówieśników z dalekiej Zambii i były 
to informacje z pierwszej ręki.

Wszystko to za sprawą wizyty misjonarki. Siostra 
Jeremia Mrowiec ze Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikoło-
wie, przyjęła zaproszenie dyrektor Urszuli Szymik 
- Smolnik i 14 maja przyjechała do gierałtowickiej 
podstawówki. 
Spotkanie wypadło bardzo interesująco. Siostra

. 

 J. M.

Tekst i foto; J. Miszczyk
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Orkiestra Dęta KWK Makoszowy pod dyrekcją 
Henryka Mandrysza i wyjątkowo urodziwa 
Formacja Taneczna Majoretek z Knurowa (prowa-
dzona przez Irenę Bernacką), wypełnili pierwszą 
część festynu, który odbył się 30 maja przed pa-
łacem w Przyszowicach. 
Organizatorzy (Chór Słowik z Przyszowic i GOK 
z Gierałtowic) mają spore doświadczenie w orga-
nizowaniu podobnych imprez. Gorąca atmosfera 
na Trojoku wskazywała na to, że tegoroczna  edy-
cja była wyjątkowo udana. Klimat festynu 
to niewątpliwie zasługa wszystkich jego uczestni-
ków. Publiczności, artystów i konferansjera 
K. Zaremby (Ślązak Roku 98) prowadzącego 
program lekko, z wyczuciem, a nawet w sposób 
inspirujący samych wykonawców. Zaremba na go-
rąco dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat 
wpływu urody majoretek na stan ducha niektórych 
muzyków makoszowskiej orkiestry dętej. I za 
każdym występem uroczych tancerek wersję nieco 
zmieniał i koloryzował, podnosząc temperaturę 
zwłaszcza męskiej części widowni i samej orkie-     
                

stry. Nic więc dziwnego, że “Dmuchocze” z Ma-
koszów tego dnia grali jeszcze lepiej niż zwykle 
(a zwykle grają świetnie), natomiast majoretki 
promieniały i zachwycały gracją z jaką wykony-
wały układy taneczne. Warto podkreślić, że około 
jednej trzeciej składu Formacji Tanecznej 
Majoretek to mieszkanki gminy Gierałtowice.
W dalszej części Trojoka widownia miała okazję 
posłuchać muzyki chóralnej w wykonaniu rodzi-
mych zespołów śpiewaczych. Chóry Bel Canto 
z Chudowa i Skowronek z Gierałtowic poprowa-
dziła Barbara Jałowiecka, natomiast pięknym 
śpiewem Słowika dyrygował sam mistrz Henryk 
Mandrysz. 
Tegoroczny Trojok był również okazją do popisów 
instrumentalnych i wokalnych dzieci ze słynnego 
w gminie i poza jej granicami Studia Muzycznego 
Gama, prowadzonego przez Mirosławę Sander. 
Natomiast Książę Lipin i Przyjaciele swoją mu-
zyką i humorem świetnie wkomponowali się 
w wieczorny już śląski klimat festynu.     
                Tekst i foto: J. Miszczyk

Siedemnasta edycja Spotkań z Pieśnią Sakralną 
wpisana została w kalendarium obchodów 
95-lecia istnienia Chóru Skowronek z Gierałto-
wic. W imprezie udział wzięły wszystkie chóry 
z terenu gminy Gierałtowice oraz Męski Zespół 
Wokalny Calvi Cantores z Knurowa. Spotkanie 
odbyło się 26 kwietnia w gierałtowickim kościele 
parafialnym  pw. Matki Boskiej Szkaplerznej.     
Wprowadzeniem do tegorocznego koncertu była 
projekcja filmu Grzegorza Kościńskiego pt. 
Dźwięki nocy. Film przybliżył postać patrona du-
chowego imprezy - księdza, muzyka i kompozy-
tora Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. 
Po seansie filmowym, prowadząca spotkanie Ga-
briela Więcko zaprosiła do występu kolejno chóry: 
Bel Canto z Chudowa, Słowika z Przyszowic, 
Cecylię z Paniówek i Skowronka z Gierałtowic. 
XVII Spotkania zakończył występ knurowskiego 
Calvi Cantores pod dyrekcją Tomasza P. Sadow-
skiego. Gorące brawa wyrażały  zapewne uznanie 
nie tylko dla świetnie śpiewających mężczyzn       

z Knurowa, ale i podsumowały całą imprezę.
Do zorganizowania XVII Spotkań z Pieśnią Sa-
kralną przyczynili się: Gmina Gierałtowice, 
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach oraz 
główny animator i opoka Spotkań - dostojny jubi-
lat  Chór Skowronek z Gierałtowic.        

J. Miszczyk

W dniach od 30 kwietnia do 3 maja grupa wycie-
czkowa Kółka Rolniczego z Gierałtowic oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin 
Powiatu Gliwickiego zwiedziła znane miejsca 
w Holandii, m.in. Amsterdam oraz uważany za 
najpiękniejszy park wiosenny na świecie - 
Keukenhof koło Utrechtu. Atrakcją tego parku 
są wspaniałe (liczące miliony) okazy tulipanów 
i storczyków. 
Pokłosie wycieczki to inspiracja przeniesienia 
małej części upraw tulipanów do naszej gminy.

J.B.

Gmina Gierałtowice ma nowy znak identyfikacji 
wizualnej - logo gminy.
Znak graficzny nawiązuje do wspólnoty sołectw, 
rozwoju gospodarczego oraz rozbudowy  komu-
nikacji drogowej. Do zobrazowania tych pojęć 
posłużyły projektantce (Barbarze Skrzeczek)  
dwie rozpoczynające nazwę gminy stylizowane 
litery „G”.
Litera pomarańczowa symbolizuje dynamiczny 
rozwój oraz potencjał  gminy. Czerń kojarzy się 
z powagą i dostojnością. Jest symbolem bo-
gactwa naturalnego ziemi śląskiej.  
Logo służyć ma identyfikacji, promocji i rekla-
mie gminy. Zamieszczane będzie w zastępstwie 
herbu, którego wykorzystanie jest zarezerwo-
wane do celów szczególnych reprezentacji 
gminy.
Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęto na sesji 
Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27 maja br. 

Przypominamy, że wciąż trwa konkurs fotogra-
ficzny pt. Śladami Rolnika. 
Prace można przysyłać do 17 sierpnia br. pod 
adres: Urząd Gminy Gierałtowice, Biuro Pro-
mocji, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
z dopiskiem: Konkurs „Śladami Rolnika”.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 
I m. - 500 zł,  II m. - 300 zł,  III m. - 200 zł. 
Regulamin konkursu i szczegóły na jego temat 
dostępne są na oficjalnej stronie internetowej 
gminy Gierałtowice: www.gieraltowice.pl 
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Organizatorzy (Anna Kowol - dyrektor Gimna-
zjum nr 3 w Przyszowicach oraz Katarzyna Szolc - 
nauczyciel kultury fizycznej) zaprosili do udziału 
w turnieju wszystkich chętnych gimnazjalistów 
z terenu gminy Gierałtowice.                
Zainteresowanie imprezą było bardzo duże. 
Turniej odbył się 4 maja w sali sportowej przyszo-
wickiej szkoły. Uczestniczyło w nim 70 młodych 
pasjonatów tańca, którzy zaprezentowali się w wy-
stępach solowych  oraz zespołowych. 
Warto podkreślić, że znaczna część młodzieży 
samodzielnie przygotowała swój program, 
opracowując do niego choreografię i wykonując  

.

kostiumy. Organizatorzy nie narzucali formy, ani 
tematu występu. Możliwość nieskrępowanej 
wypowiedzi poprzez ruch i muzykę pobudziła 
wyobraźnię młodych artystów i zaowocowała 
ciekawymi, a czasem wręcz zaskakującymi mini 
spektaklami tanecznymi.  
Występy oceniało jury w składzie:
Beata Stawowy - nauczyciel sztuki,
Maria Spyrka-Stachowska - pedagog,
Katarzyna Szolc - nauczyciel kultury fizycznej. 
Wyniki zamieszczamy w sąsiedniej kolumnie. 

Tekst i foto: J. Miszczyk

5 czerwca br. na dziedzińcu zamku w Chu-
dowie odbył się IX Gminny Przegląd Te-
atrzyków Szkolnych. Organizatorem tej cy-
klicznej imprezy jest Szkoła Podstawowa 
im. Witolda Budryka w Chudowie.

Joanna Herok, opiekunka kółka teatralnego w miej-
scowej szkole, niewątpliwie należy do głównych 
animatorów teatralnych  spotkań na zamku.

.

Dzieci z Chudowa zaprezentowały się w dwóch 
przedstawieniach. Pierwsze z nich, Wilk i koziczki, 
otwarło tegoroczny przegląd. Drugim, pt. Straszny 
Dwór, czyli duchy i upiory w szkole, wniosły 
w zamkowe mury wiele humoru i pozytywnej 
energii. Spektakl przygotowany był pod opieką 
Kariny Karcz. Teatr jednego aktora zaprezento-
wała Wiktoria Mól ze Szkoły Podstawowej w Gie-
rałtowicach, przedstawiając interpretację frag-
mentów  Balladyny J. Słowackiego.
Świetnie wypadła młodzież z koła teatralnego 
działającego przy Gimnazjum nr 3 w Przyszowi-
cach. Uczniowie pod opieką Anety Marek przygo-
towali inscenizację Zemsty wg. A. Fredry. Nie-
którzy z publiczności twierdzili nawet, że Zemsta 
przedstawiona na zamku w Chudowie była 
znacznie ciekawsza od ostatniej filmowej.
Na zakończenie przeglądu wszystkie zespoły 
otrzymały upominki od UG w Gierałtowicach, 
wręczone  przez Barbarę Mansfeld. /J.M./ Foto: J. Miszczyk
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Obradom przewodniczył Jan Smieszek - członek 
Zarządu ŚL WZ LZS w Katowicach. Gośćmi 
zjazdu byli m.in.: wójt, Joachim Bargiel oraz 
Grażyna Płaszczyk - koordynator UG do spraw 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS za okres 
od 29.11. 2004 r. do  17.04.2009 roku, które złożył  
przewodniczący, Marian Szołtysek. 
W tym okresie działacze wszystkich klubów 
sportowych z terenu gminy Gierałtowice (LKS 
Gwiazda Chudów, LKS 35 Gierałtowice, LKS 
Tempo Paniówki, LKS Jedność 32 Przyszowice), 
organizowali zawody w ramach rozgrywek 
prowadzonych przez związki sportowe. 
Odbywały się zawody w piłce nożnej, tenisie 
stołowym, piłce siatkowej. Organizowano 
wiosenne i jesienne wojewódzkie biegi przeła-
jowe, festyny  rekreacyjno-sportowe. 
Rada Gminna Zrzeszenia LZS została 
uhonorowana tytułem: „Laureat Centralny”, który 
w imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
LZS ,  nada ł  j e j  Roman  Jag ie l iń sk i  -
przewodniczący RG Z LZS, za wyniki we współ-
zawodnictwie o tytuł najlepszej rady gminnej 
Zrzeszenia LZS za rok 2007. 
Jednym z najważniejszych punktów obrad był 
wybór nowych władz Rady Gminnej Z LZS. 
Dokonano go w głosowaniu jawnym. 
Funkcję przewodniczącego delegaci ponownie 
powierzyli Marianowi Szołtyskowi z klubu LKS 
Jedność 32 Przyszowice. Wiceprzewodniczącym 
został Mateusz Papkala (LKS Gwiazda Chudów), 
a sekretarzem Tomasz Marek (LKS Tempo 
Paniówki). Członkami Rady Gminnej Z LZS   

zostali: Zbigniew Boroń (LKS Gwiazda Chudów), 
Michał Janicki (LKS 35 Gierałtowice), Ryszard 
Macha (LKS 35 Gierałtowice), Bogdan Łożyński 
(LKS Tempo Paniówki), Norbert Swoboda (LKS 
Jedność 32 Przyszowice). Dokonano również wy-
boru Gminnej Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia 
LZS. Jej przewodniczącym został Ginter Hawlicki 
(LKS Tempo Paniówki), a sekretarzem Roman 
Gabor (LKS Gwiazda Chudów).
Nowej Radzie serdecznie gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy na niwie 
sportu gminnego.    

Jan Smieszek / J. Miszczyk

21 maja uczniowie naszego gimnazjum nieco 
wcześniej niż wszyscy świętowali Dzień Matki. 
Z tej okazji dla wszystkich mam członkowie koła 
teatralnego pod opieką  Anety Marek przygoto-
wali inscenizację „Zemsty” na podstawie ko-
medii Aleksandra Fredry.                       
Skłóconych sąsiadów, Cześnika i Rejenta, za-
grali Tomasz Trojanowski oraz Szymon Musioł. 
W roli Papkina bawił do łez Krzysztof Kiel, 
Wacławem był Bartek Kula, a Dyndalskim 
Grzegorz Grodoń. W rolach kobiecych czaro-
wały Gosia Sobota (Klara) i Gosia Grodoń 
(Postolina). Epizodyczne role odegrali Mateusz 
Dziuroń oraz Jakub Glos. Pochlebne opinie 
mam upewniły twórców, że sztuka okazała się 
sukcesem.                   
Warto wspomnieć, że spektakle z okazji Dnia 
Matki stają się powoli tradycją naszej szkoły, bo 
„Zemsta” była trzecim przedstawieniem z tej 
okazji, po tragedii „Romeo i Julia” (2007) oraz 
„Balladynie" (2008). Ciekawe po jakie dzieło 
sięgną uczniowie w kolejnym roku, przygoto-
wując niespodziankę dla mam?             
                               /Gimnazjum nr 3 - Przyszowice/

.

.

.

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach 
z okazji Dnia Matki przygotowali scenariusz 

i wystawili „Zemstę”. 

Do rywalizacji stanęły szkoły: z Gierałtowic, Knu-
rowa, Paniówek, Przyszowic, Pyskowic, Sośni-
cowic, Toszka, Wielowsi i Rudzińca. 
Niemal wszystkie konkurencje zdominowali gim-
nazjaliści z Przyszowic, a tor przeszkód okazał się 
specjalnością gminy Gierałtowice, której repre-
zentanci stanęli w komplecie na podium: 1. Przy-
szowice, 2. Paniówki, 3. Gierałtowice.
Po podliczeniu punktów wszystkich konkurencji, 
laury zwycięzców przypadły uczniom z Przyszo-
wic. Ich trenerem jest  mgr Katarzyna Szolc. 
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 X Rajd Stokrotki

Klub Stowarzyszenie Abstynentów Sto-
krotka z Gierałtowic konsekwentnie pro-
paguje zdrowy i aktywny tryb życia. Jego 
członkowie i sympatycy szczególnie upo-
dobali sobie turystykę rowerową. Prężnie 
działający Klub zorganizował 9 maja, X już 
rajd rowerowy. 
W rajdach organizowanych przez Stokrotkę 
uczestniczy coraz więcej osób i nie koniecznie są 
to członkowie Klubu. Pomysł wspólnego prze-
mierzania na rowerze ciekawych okolic gminy 
na tyle spodobał się mieszkańcom, że kiedy 
usłyszą o kolejnym rajdzie (popularnie 
nazywanym Rajdem Stokrotki) spore grono 

miłośników dwóch kółek, zjawia się w wy-
znaczonym terminie przed Urzędem Gminy - 
bo tutaj zwykle Stokrotka startuje. W majowej 
imprezie peleton liczył około 70 osób, informuje 
prezes Klubu Tadeusz Wojtyszyn. Trasa Rajdu to 
zwykle spora kilkunastokilometrowa pętla. 
Majowa wiodła z Gierałtowic przez Przyszowice 
do zamku w Chudowie, gdzie zrobiono postój. 
Do Chudowa specjalnie dla uczestników rajdu 
z występem artystycznym, przyjechały dzieci 
z przedszkola nr 18 w Zabrzu. Maluchy 
w strojach ludowych wystąpiły na scenie przed 
spichlerzem. Zaprezentowały się w pięknych 
układach tanecznych. Równie pięknie śpiewały 
piosenki ludowe. Za występy otrzymały gromkie 
i długie brawa od grupy cyklistów. Po zrege-
nerowaniu sił uczestnicy rajdu ruszyli duktami 
leśnymi w kierunku Bekszy. Tam zaplanowano 
kolejny postój.

Z okazji 90 lat PCK wybito okolicznościowy 
medalion. Jubileusz jest dobrą okazją do oka-
zywania dowodów wdzięczności swoim przy-
jaciołom. 
Oddział PCK w Knurowie w uznaniu zasług, 
postanowił uhonorować gminę Gierałtowice ju-
bileuszowym  medalionem. 

Wielki finał w dniu 28 czerwca, poprzedził mecz 
o 3 miejsce, w którym dwunastokrotny zdobywca 
Pucharu LKS Jedność 32  Przyszowice pokonał 
8:0 drużynę LKS 35 Gierałtowice. Warto 
wspomnieć, że piłkarze z Gierałtowic Puchar 
zdobywali również 12 razy. 
Niedługo potem do walki o 1 miejsce przystąpili 
gospodarze turnieju (Tempo) i drużyna LKS 
Gwiazda Chudów. Kibice mieli okazję obejrzeć 
w tym meczu, aż 9 goli. Listę strzelców otworzył 
Mariusz Piecha z Paniówek, który wkrótce potem 
podwyższył wynik na 2:0 dla Tempa. W strzelaniu 
bramek zmienił go Marcin Maszka, doprowa-
dzając do wyniku 4:0. Od tego momentu piłkarze 
Gwiazdy zaczęli coraz bardziej napierać na 

bramkę Tempa i ze stałych fragmentów gry (rzuty 
karne) trzykrotnie pokonali  bramkarza 
gospodarzy. Ostatecznie spotkanie zakończyło się 
wynikiem 6:3 dla drużyny LKS Tempo Paniówki. 
Zwycięzcy odtańczyli na środku murawy krótki 
taniec radości. 
Najwięcej goli dla Paniówek zdobył Marcin 
Maszka (3 trafienia), Mariusz Piecha (2 gole), 
Marek Kowol (1 bramka). Dla Chudowa - Ireneusz 
Nocoń (2 gole), Jarosław Włodarz - (1 bramka).  
Uradowani gospodarze odbierali Puchar z rąk 
wójta Joachima Bargiela. 
Sukcesu gratulował im również Marian Szołtysek 
-przewodniczący Rady Gminnej Z LZS oraz znany 
działacz sportowy Jan Smieszek. 
W czasie imprezy miała również miejsce sympa-
tyczna uroczystość nadania wójtowi Bargielowi 
tytułu Przyjaciel Sportu Wiejskiego Gminy Gie-
rałtowice. Jan Smieszek (członek LZS Jedność 32 
Przyszowice od roku 1960) otrzymał natomiast 
tytuł Honorowego Przewodniczącego Rady 
Gminnej Z LZS. Wydarzenie to upamiętniły okoli-
cznościowe tabliczki, które w imieniu Rady 
Gminnej Z LZS, wręczył im przewodniczący  
Marian Szołtysek. 
Cała imprezę przez mikrofon komentował i ubar-
wiał Krzysztof Górny.     

J.M.J.M.

J.M.
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Turniej z udziałem 3 drużyn rozegrano 13 maja na 
stadionie LKS Jedność 32 Przyszowice. 
W spotkaniu inauguracyjnym, które ze względu na 
swoją dramaturgię było chyba najciekawsze 
w całym turnieju , trampkarze Jedności z Przy-
szowic zremisowali ze swoimi rówieśnikami 
z Gierałtowic 3:3. 
Najskuteczniej w turnieju zagrali trampkarze 
z LKS Tempo Paniówki, pewnie wygrywając 
swoje mecze. Drużyna Tempa pokonała kolegów 
z LKS 35 Gierałtowice 3:1, a trampkarzy Jedności 
32 Przyszowice 3:0.
Król strzelców turnieju, Łukasz Duda (Tempo 
Paniówki), otrzymał w nagrodę piłkę nożną, którą 
wręczył mu wnuk patrona turnieju, Michał Bursy.
Trampkarze Tempa Paniówki zdobyli Puchar po 
raz  trzeci, poprzednio w roku 2004 i 2005.
Wręczenia Pucharu, dyplomów i słodkich nagród 
dokonali: Marian Szołtysek - przewodniczący RG 
Z LZS Gierałtowice oraz Jan Smieszek - 
honorowy przewodniczący RG Z LZS 
Gierałtowice.
Synowie śp. Jerzego Bursy, Marek i Józef 
otrzymali pamiątkowy puchar, który wręczył 
im Jan Smieszek.
Zwycięzcy tegorocznej edycji TPN Trampkarzy 
im. Jerzego Bursy, drużyna Tempa Paniówki 
wystąpiła w składzie: Tomasz Loska, Grzegorz 
Konopka - kapitan, Łukasz Duda, Mateusz

.

Smuda, Oskar Jędrychowski, Sebastian Wlotecka, 
Tymoteusz Bojarski, Marcin Nocoń, Dawid 
Tomecki, Michał Lisowicz, Tomasz Paszkiwicz, 
Mateusz Król, Klaudia Tomecka (jedyna 
dziewczyna na boisku), Paweł Marzec. 
Opiekunem drużyny był Ginter Hawlicki. 

M.    Pkt.      

  4. Wilki Wilcza                          30    53    

  2. Zaborze Zabrze                   30     65     

  12. Młodość Rudno                    30    35     

  11. Sośnica Gliwice                   30    37     

  15. Start Kleszczów                   30    17     .

  3. Orzeł Stanica                       30    57     

  9. Zamkowiec Toszek               30    41     

  14. Sokół Łany Wielkie               30    28     

 5. Naprzód Żernica                   30     49     

8. Piast Pawłów                        30    42     

16. Olimp Szczygłowice             30   13     .

13. Czarni Pyskowice                 30    31     .

10. Społem Zabrze                    30    40     .

6. KS 94 Rachowice                 30    48     

1. Fortuna Gliwice                    30    69     .

   7. Gwiazda Chudów                30    46     .

Sezon - 2008/2009KLASA „A”

 5. Gwarek Zabrze                       30    51      75:43.

  1. Przyszłość Ciochowice           30    78      97:30

  2. Walka II Makoszowy               30    61      60:23

  3. Orzeł Nakło Śląskie                30    55      69:40.

  8. Gazobudowa Zabrze              30    40      47:49

7. Carbo Gliwice                          30    48      54:34

M.     Pkt.       Bramki

9. Jedność 32 Przyszowice 30    37      57:65      

12. KS Strzybnica (T. Góry)          30    34      45:53

16. LKS 35 Gierałtowice              30      0     14:165

 6. Orzeł Miedary                         30    51      53:40. .

11. Tempo Paniówki                     30    35      50:58. .

14. Silesia Miechowice (Bytom)   30    33      46:56

Sezon - 2008/2009KLASA OKRĘGOWA

13. Wawel Wirek Ruda Śląska     30    34      39:56

4. Ruch II Radzionków                30    52      81:38

15. Gwarek T. Góry                       30    33      33:58

10. Tęcza Wielowieś                    30    36      54:66

SportPiłka nożna Sport

Podstawowy moduł reklamowy
w kolorze czarno-białym

o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm
(dokładnie taki jak ramka tego ogłoszenia)

kosztuje 100 zł brutto
za jednorazową edycję w WIEŚCIACH.

Zamawiając 3 moduły otrzymacie Państwo
rabat w wysokości 10 %

Więcej szczegółów  pod nr telefonów:

0 664 732 851 0 507 691 718

Koniec sezonu sprzyja wszelkiego rodzaju 
podsumowaniom i statystykom. Porównując 
końcowe wyniki uzyskane przez nasze drużyny 
w minionym już sezonie (2008/2009) z wynikami 
sezonu poprzedniego (2007/2008), należy 
stwierdzić, że znaczący postęp zrobił zespół 
Gwiazdy Chudów, wędrując 6 pozycji w górę 
tabeli. W kl. Okręgowej Jedność Przyszowice 
zakończyła rozgrywki o 4 pozycje niżej.  

Tabela końcowa Tabela końcowa



18

Na Puchar Polski UKS przyjechali najlepsi młodzi 
wspinacze w kraju. Oprócz gospodarzy, obecni 
byli wychowankowie klubów z Gliwic, Katowic, 
Jaworzna, Jastrzębia Zdroju, Krakowa, Torunia, 
Zabrza, Lublina, Łodzi, Warszawy, Zgorzelca, 
Rybnika, Knurowa, Brzeszcz oraz Orzesza. 
Zawody rozegrano 25 kwietnia br. w Szkole Pod-
stawowej im. G. Morcinka w Gierałtowicach. 
W ceremonii otwarcia Pucharu, udział wzięli 
przedstawiciele organizatorów i sponsorów 
imprezy. Obecny był m.in.: Joachim Bargiel - wójt 
gminy Gierałtowice, Przemysław Dejneka - 
dyrektor GOK w Gierałtowicach, Urszula Szymik 
- Smolnik - dyrektor SP w Gierałtowicach. 
Wkrótce po uroczystym otwarciu zawodów 
wspinacze przystąpili do zdobywania gierał-
towickiej ściany. Rywalizowano w konkurencji na 
trudność w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, 
młodzików i juniorów młodszych. 
Walka była zacięta i wywoływała gorące emocje 
licznie zgromadzonych kibiców. Ambicji nie 
można było odmówić żadnemu z uczestników. 
Jak niemal każde zawody sportowe, również 
i Puchar Polski rozgrywany w Gierałtowicach miał 
swoje gwiazdy. Na szczególną uwagę zasługuje 
wynik Zuzanny Grabowicz ze Strzegomia 
i Aleksandra Raczyńskiego z Łodzi, którzy w re-
welacyjnym stylu wygrali swoje kategorie, 
dystansując rywali, podkreślił Jacek Czech - autor 
dróg wspinaczkowych i zarazem szef zawodów 
w Gierałtowicach.
Organizatorami i sponsorami imprezy byli: Polski 
Związek Alpinizmu, Urząd Gminy Gierałtowice,   

GOK w Gierałtowicach, SP i Gimnazjum w Gie-
rałtowicach, Szkoła Wspinaczkowa H. i J. Czech - 
W SKALE, UKS W SKALE, CLIMB ON, 
HiMOUNTAIN, LHOTSE, MILO, UNI-SPORT, 
MAMUT. 

Tekst i foto: Jerzy MiszczykInf. Jacek Czech

   1 czerwca br. życie Szkoły Podstawowej 
im. Karola Miarki w Przyszowicach zdomi-
nowały zmagania na boiskach i parkiecie, 
a to za sprawą „Dnia Sportu”, który zorga-
nizowała dyrekcja i nauczyciele szkoły przy 
wsparciu miejscowego klubu LKS Jedność 
32 Przyszowice.

Umieszczone na ścianie szkolnej sali sportowej 
hasło „Bawimy się Fair Play”, zachęcało ucze-
stników do przestrzegania tej szlachetnej zasady, 
cenionej zarówno w sporcie jak i w innych  dzie-
dzinach naszego życia. 
Młodzież bawiła się świetnie i przestrzegała 
zasady „czystej gry” we wszystkich rozgrywa-
nych konkurencjach.
Dużym powodzeniem cieszył się zdominowany 
przez dziewczęta Turniej Układów Tanecznych.
Taniec jako dyscyplina niewymierna oceniany 
był przez największą ilość sędzin. Jury w skła-
dzie: Eryka Dymarz, Agnieszka Buła, Jolanta 
Nowak-Obczyńska, najwyżej oceniło układy 
taneczne dziewcząt z klasy Va. W zwycięskim 
zespole tańczyły: Oliwia Rusin, Monika 
Skrobol, Anna Wilczek, Adrianna Krzysteczko, 
Patrycja Krzyszteczko.  
W Turnieju Piłki Nożnej Pięcioosobowej 
zwyciężyli chłopcy z kl. VB w składzie: Łukasz 
Beker, Patryk Czarnecki, Bartosz Kisiel, Michał 
Kurzyniec, Grzegorz Nocoń, Patryk Wałach, 
Mateusz Smieszek. Zawody sędziowała Alicja 
Stachura. 
W badmintonie królowała Katarzyna Rusin, 
a wśród chłopców Tomasz Marcol. Miejsce II 
zajęła Julia Donawagis oraz Paweł Kopyciok. 
Sędzią turnieju była Janina Kopel.
Pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki 
ufundowane przez Uczniowską Spółdzielnię 
Malinka otrzymali nie tylko zwycięzcy poszcze-
gólnych konkurencji.
Bronisława Ogonek - dyrektor  SP w Przyszo-
wicach w krótkiej rozmowie przeprowadzonej 
po podsumowaniu „Dnia Sportu”, udzieliła in-
formacji nie tylko na temat samej imprezy, lecz 
przy okazji wspomniała również o dobrej współ-
pracy na niwie sportowej pomiędzy przyszo-
wicką podstawówką a klubem Jedność 32 Przy-
szowice i jego prezesem Marianem Szołtyskiem.
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Tekst i foto: J. Miszczyk

W przyszowickim etapie akcji „Polska Biega” wzięło udział 
ponad 90 dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Biegi odbyły się 
9 maja na terenach wokół pałacu von Raczków. Uczestnicy 
wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych. 
Jako pierwsze na trasę wyruszyły dzieci w wieku od 2 do 10 
lat. Maluchy miały do pokonania jedną pętlę wokół pałacu. 
Kibicowali im i dopingowali gorąco wszyscy obecni. Trudno 
zresztą wyobrazić sobie inną reakcję. Któż z nas mógłby być 
obojętny na widok dwuletniego sportowca dzielnie i z wdzię-
kiem walczącego z dystansem, koordynacją ruchową i zmę-
czeniem. Czasu wystarczyło, aby oklaskami i słowami uzna-
nia nagrodzić każdego biegacza indywidualnie, gdyż linię 
mety dzieci mijały gęsiego. 
Dla części maluchów, były to z pewnością pierwsze zawody 
sportowe w życiu. Medale, które organizatorzy zapewnili dla 
każdego uczestnika tej grupy, będą zapewne miłą pamiątką 
i zachętą do startu w kolejnych biegach. 
Drugą i najliczniejszą grupę biegaczy stanowili gimnazjaliści. 
Dystans jaki mieli do pokonania wymagał sporego wysiłku. 
Chłopcy musieli zaliczyć 6 długich pętli prowadzących wokół 
pałacu i ścieżkami sąsiadującego z nim parku. Dziewczęta tą 
samą pętlę pokonywały trzykrotnie. Najszybciej trasę 
przebiegła Klaudia Wiszyńska, druga na mecie była 
Małgorzata Widera, a trzecia Justyna Zynek. 
Wśród chłopców mistrzem długiego dystansu został 
Wojciech Trojankowski, wyprzedzając Michała Sabasza 
i Andrzeja Kitowskiego.
Pierwsza trójka dziewcząt i chłopców otrzymała medale i dy-
plomy, pozostali uczestnicy obdarowani zostali drobnymi 
upominkami.   
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” - dobre humory niemal 
wszystkich uczestników przyszowickiego biegu, zdawały się 
potwierdzać trafność tego znanego przysłowia. 

Rozwiązanie Krzyżówki Wiosennej - brzmi: I wiosna by tak nie 
smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.                
Nagrody otrzymują: Joanna Urbanik z Gierałtowic, 
Krystyna Marcisz z Chudowa, Joachim Owczarek z Przy-
szowic. Nagrody można odebrać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach od poniedziałku do piątku 
w godzinach urzędowania.                                      

.

.



Wystarczy zabrać ze 
sobą tegoroczny egzem-
plarz WIEŚCI gminy 
Gierałtowice i sfotogra-
fować się z nim na tle 
ciekawego miejsca,  
k t ó r e  o d w i e d z i c i e  
w czasie wakacyjnych 
podróży.

Pierwszego dnia festynu sceną zawładnęli młodzi mieszkańcy gminy Gierał-
towice. O godz. 16.00 rozpoczął się Przegląd Młodych Talentów. Jest on oka-
zją dla uzdolnionej artystycznie młodzieży do zaprezentowania się przed pu-
blicznością. Corocznie przyciąga dziesiątki tancerzy, piosenkarzy, muzyków. 
Tegoroczny był wyjątkowo barwny. Wykonawcy zmieniali się jak w kalej-
doskopie. O ich sukcesach opowiadały Aleksandra Firlit i Aleksandra Mi-
chałek. Dominował taniec i piosenka. Wydaje się że jedynym naturalnym 
zakończeniem tego artystycznego maratonu mogła być tylko dyskoteka 
w plenerze. Taki właśnie punkt programu organizatorzy przewidzieli na go-
dzinę 20.00.
W niedzielę, drugiego dnia festynu scenę osnuła Mini Mgiełka. To formacja 
taneczna Ośrodka Edukacji Baletowej i Tańca Współczesnego GRONEX. 
Dzieci z tego zespołu, pięknym, poetyckim spektaklem wprowadziły pu-
bliczność w zaczarowany świat baletu.
Wkrótce potem (o godz.16.00), prowadzące niedzielną część festynu, 
Urszula Cieślik i Dominika Jałowiecka, zapowiedziały gwóźdź programu - 
Turniej rodzin czyli Familijną Superligę. Stawką turnieju był dobry humor 
własny, jurorów oraz kibiców. Nie zabrakło też nagród. Główną stanowił 
rower. W Familijnej Superlidze wystartowały 4 rodziny. Przyszowice re-
prezentowali państwo Paśdziorowie, a Gierałtowice rodziny: Kaczkowskich, 
Bakowskich i Wojciechowskich. Po przebrnięciu przez szereg konkurencji, 
(m.in.: zespołowe skakanie przez skakankę, przeciąganie liny, turniej tenisa 
stołowego) zwycięzcami okazali się Kaczkowscy (Barbara, Leszek, Piotr 
i Julia) z Gierałtowic. Nad przebiegiem turnieju czuwało jury w składzie: 
Helena Serwatka - przewodnicząca, Jadwiga Zaremba, Barbara Jałowiecka, 
Piotr Szołtysek, Tadeusz Czech. Nagrodę główną wręczył wójt gminy, 
Joachim Bargiel. W przerwach turnieju występowały sławne majoretki 
z Centrum Kultury w Knurowie. Zainteresowani mogli również odwiedzić 
stoisko GCI, oferujące informacje dotyczące zatrudnienia oraz nauki.
Emocje związane z turniejowymi rozgrywkami stonował nieco występ ze-
społów śpiewaczych. W godzinnym koncercie zaprezentowały się chóry: 
Słowik, Bel Canto i Skowronek. Muzyczną pałeczkę przejął po nich zespół 
KAMRATY z Paniówek. XVI Śląskie Gody Gminy Gierałtowice zakończyła 
dyskoteka dla dorosłych.    Jerzy Miszczyk

Foto: P. Madeja
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