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Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i natchnienie. 
Nowego Roku 

spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, 

szczęścia i powodzenia. 
Życzą

Przewodniczący 
Rady Gminy          

Marek Błaszczyk                        
.

 
Wójt Gminy 
Gierałtowice

Joachim Bargiel
.

Boże 
Narodzenie

2011

W numerze
między innymi:

Mistrzostwa Gminy
w pływaniu

Windą 
do nieba
Akcja 
charytatywna 
w ZSP w Pa-
niówkach.

s.5 s.6 s.12 s.2
Walczyli z czerwonym kurem

   Kościół parafialny w Gierałtowicach wzbogacił się o nowe oświetlenie zewnę-
trzne. Uroczystego załączenia iluminacji dokonali wspólnie: proboszcz, wójt i przed-
stawiciel sponsora. Więcej na s. 2

Foto: Krzysztof Wiaterek

Złote Gody
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Kalendarium Grudzień 2011

Styczeń 2012

Druk: CUD-DRUK 

„Sylwester na bis” 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

    15 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach 
odbędzie się tradycyjny „Koncert karnawałowy” 
w wykonaniu młodych muzyków ze Stowarzy-
szenia Muzycznego „Mozart”.
    19 lutego 2012 r. o godz. 17.00 muzycy 
zagrają w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Przyszowicach.

Koncerty karnawałowe

26.12.2011r. - 15.00 - 22.00
31.12.2011r. - 7.00 - 14.00
01.01.2012r. - pływalnia będzie nieczynna 

Działalność Pływalni Wodnik 
w okresie świąt:

    Sponsor - firma VATTENFALL oraz obdaro-
wany - parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
w Gierałtowicach uznali, że uroczystość św. Mi-
kołaja będzie dobrą okazją do przekazania 
nowego oświetlenia kościoła i 6 grudnia, zaraz 
po nabożeństwie, postanowili załączyć ilumi-
nację. 
    Zanim mikołajkowy prezent zaświecił pełnym 
blaskiem, wierni zgromadzeni przed wejściem do 
kościoła głośno odliczali (od 10 do 1), po czym 
nastąpiło spektakularne wciśnięcie przycisku. 
Wspólnie dokonali go: ks. proboszcz Marian 
Kasperczyk, wójt Joachim Bargiel i Mirosław 
Janik - wicedyrektor ds. utrzymania sieci z Vatten-
fall Distribution Poland S.A. Po kilku minutach 
rozgrzane lampy rzuciły nowe światło na ko-
ścielną wieżę.
    Widok ten obserwowało kilkuset mieszkańców 
sołectwa. Wśród nich m.in.: sołtys Gerda Cza-
pelka oraz liczne grono radnych gminy z prze-
wodniczącym Markiem Błaszczykiem.   
    - Kościół w Gierałtowicach oświetliliśmy w ra-
mach realizowanego przez nas programu „Wydo-
bywamy z mroku”. - objaśnia dyrektor Janik -  
Dzięki niemu w ciągu roku możemy oświetlić śre-
dnio dwa, trzy ciekawe obiekty. Na wybór Gierał-
towic wpływ miała dobra współpraca z Urzędem 
Gminy oraz inicjatywa ze strony wójta dr inż. Joa-
chima Bargiela. -  
   Do iluminacji kościoła w Gierałtowicach zasto-
sowano nowoczesne, energooszczędne urządzenia 
o łącznej mocy 2,5 kW. Przy montażu urządzeń 
współpracowano z firmą Antoniego Zdzie-
nickiego. Wszystkie koszty z wiązane z oświetle-
niem pokrył VATTENFALL.

Dokończenie 
ze s. 1.

Moment załączenia. Od lewej: dyr. Janik, wójt Bargiel 
i ks. proboszcz Kasperczyk. 

... i oczekiwanie.Tekst i foto: J. Miszczyk

    Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie zimowym 
obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku 
poprzez uprzątnięcie: a) błota, b) śniegu, c) lodu, d) innych zanieczyszczeń, z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości.

Wójt Gminy Gierałtowice
przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w okresie zimowym

    Obowiązki właścicieli nieruchomości w za-
kresie utrzymania czystości i porządku w sezo-
nie zimowym określa również § 3 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Gierałtowice, w tym:
1. Niezwłoczne uprzątanie śniegu, lodu, błota 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionych do użytku publicznego, w sposób, 
który nie zakłóci ruchu pieszych i pojazdów.
2. Likwidowanie śliskości na drogach publi-
cznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opa-
dów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze 
środkami chemicznymi niedziałającymi szkodli-
wie na tereny zieleni oraz na drzewa.
3. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien 
i innych części nieruchomości, udostępnionych do 
użytku publicznego.

    Właściciele, zarządcy i administratorzy budyn-
ków powinni usuwać śnieg i lód z dachów, rynien, 
balkonów i innych elementów budowli - wszędzie

tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ludzi i samego budynku. 
Rozporządzenie w sprawie obowiązku usuwania 
śniegu i lodu z obiektów budowlanych wydał 
w dniu 30.12.2009 r. Wojewoda Śląski. Przy-
pomniał w nim, że właściciele i zarządcy powinni 
monitorować pokrywę śnieżną i lodową zalega-
jącą na dachach, tarasach, balkonach i innych 
elementach budowli. Usuwanie śniegu lub lodu 
z dużych powierzchni dachu wykonanego „jako 
lekka konstrukcja stalowa”, powinno się odbywać 
pod nadzorem specjalistów. 

    Zgodnie z ustawą uprzątnięcie i pozbycie się 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przy-
stanków komunikacyjnych należy do obowiązków 
przedsiębiorców użytkujących tereny służące ko-
munikacji publicznej tj. na terenie gminy Gie-
rałtowice: PKM Gliwice sp. z o.o., ul. Cho-
rzowska 150, tel. 32 330 46 00.

Zima za pasem

Dokończenie na s. 3

    W ostatnim czasie strażacy z gminnych je-
dnostek OSP brali udział w gaszeniu kilku 
dużych pożarów na terenie gminy Gierałto-
wice.
  7 grudnia we wczesnych godzinach wieczor-
nych na polach w Gierałtowicach (w kierunku 
Bekszy) palił się duży stóg prasowanej słomy. 
Na miejsce pierwsza dotarła zawodowa jedno-
stka straży z Knurowa. Tuż za nimi strażacy 
z OSP Gierałtowice. Dojazd na miejsce był utru-
dniony. Wozy musiały kluczyć polnymi drogami. 
Płomienie strzelały na wysokość kilku metrów. 
Pożar był na tyle rozległy, że woda z dwóch 
wozów nie wystarczyła do jego stłumienia. Je-
dnostka z Gierałtowic, dowodzona przez naczel-
nika Wojciecha Szołtyska, ponownie pojechała 
uzupełnić zapasy. Do pomocy przybyli również 
strażacy z OSP Chudów, a także strażacy z Wil-
czej i Pilchowic. Akcję zakończono po kilku 
godzinach walki z płomieniami.

Walczyli z czerwonym 
kurem

Pożar w Gierałtowicach
foto: J. Miszczyk

J.M.
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Gierałtowice - Obrady XIV sesji RG

    XIV sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła się 
29 listopada w budynku ZSP w Gierałtowicach. 
Obradom przewodniczył Marek Błaszczyk - 
przewodniczący RG. 
    Plonem obrad było rozpatrzenie i podjęcie 14 
uchwał. Wśród nich znalazły się uchwały doty-
czące wysokości stawek podatków lokalnych, 
które publikujemy na stronie poniżej. 
    Przed głosowaniem Rada Gminy i zaproszeni 
goście zapoznali się z wynikami działalności po-
szczególnych komisji RG w okresie międzysesyj-
nym i ich opiniami na tematy projektowanych 
uchwał. 
    Duże zainteresowanie radnych wzbudził projekt 
budowy gminnej biogazowni o mocy 250 kW, 
która zlokalizowana byłaby w pobliżu budowanej 
oczyszczalni ścieków. Wytworzona w niej energia 
umożliwi m.in. ogrzewanie pałacu w Przyszowi-
cach, a także budynków szkolnych oraz zasilanie 
energią elektryczną (w sytuacjach kryzysowych) 
przepompowni wody przy ul. Wieczorka w Przy-
szowicach i docelowej przepompowni na zbior-
niku Sośnica I. Inwestycja znalazła się na liście 
projektów objętych dofinansowaniem środkami 
z UE z puli marszałka województwa w kwocie 
3 732 857 zł. i wyłoniona w drodze konkursu oce-
nianego przez Zgromadzenie Ogólne Subregionu 
Centralnego. Zdania radnych co do celowości bu-
dowy biogazowni były podzielone, ostatecznie 
jednak podjęli uchwałę umożliwiającą jej reali-

zację. Przed jej podjęciem na wiele szczegóło-
wych pytań dotyczących planowanej inwestycji 
odpowiadał wójt gminy Joachim Bargiel.
    W dalszej części obrad rozpatrzono i podjęto 
kolejne uchwały, m.in. w sprawach: A) uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenu położonego przy ul. Brzeg w Przy-
szowicach. B) Uchwalenia zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych przy ul. Po-
wstańców Śl. w Paniówkach. C) Współpracy 
gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2012. D) Wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, zwolnień z tego podatku, 
a także wysokości stawek podatków od transportu 
i uchylenia ustawy nr XXVI/190/08 RG w sprawie 
zwolnień w podatku leśnym - w czterech od-
rębnych uchwałach. E) Określenia wzorów formu-
larzy informacji i deklaracji podatkowych obowią-
zujących na terenie gminy Gierałtowice. F) Kry-
teriów przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dyda-
ktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez gminę 
Gierałtowice. G) Podziału środków na dofinanso-
wanie form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli na rok 2012. H) Przyjęcia do KZK GOP 
w Katowicach gmin: Lędziny i Pilchowice - w 2 
odrębnych uchwałach.  

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

Zima za pasem
Dokończenie ze strony nr 2

Wójt Gminy Gierałtowice

    Obowiązki utrzymania czystości i porządku 
na drogach publicznych w okresie zimowym 
należą do zarządu drogi wg poniższego zesta-
wienia:
1) Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg gminnych wykonuje Urząd Gminy Gierał-
towice za pośrednictwem wykonawcy.
Tel. dyżurny koordynatora - 667 331 661.
2) Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg powiatowych wykonuje: Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 
za pośrednictwem wykonawcy.
Tel. dyżurny koordynatora - 605 435 731,

Tel. dyżurny wykonawcy - 32 231 08 58 w. 210
3) Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg wojewódzkich na terenie powiatu gliwic-
kiego o przebiegu: Nr 921 Knurów (od skrzyżo-
wania z 924) - gr. z m. Zabrze - realizuje pod nad-
zorem Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwi-
cach firma REMONDIS Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice ul. Kaszubska 2.
4) Prace związane z utrzymaniem przejezdności 
dróg krajowych wykonuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad ul. Myśliwska 5 z sie-
dzibą w Katowicach. 
Dyżury całodobowe: tel. 32 234 06 91; 
tel. 32 270 15 10; tel. 32 415 24 46.

UWAGA!

   Ze względu na specyfikację sprzętu (szero-
kość pługów śnieżnych), którym będzie pro-
wadzone zimowe utrzymanie dróg na terenie 
gminy Gierałtowice w sezonie 2011/2012,  pro-
simy mieszkańców o niepozostawianie pojaz-
dów na terenie pasa drogowego (tj. jezdnia, 
pobocze i chodnik) w czasie prognozowanych 
bądź występujących opadów śniegu.

   Prosimy jednocześnie o wyrozumiałość miesz-
kańców w przypadku występowania niedogo-
dności na odcinkach gdzie prowadzone były 
prace związane z budową kanalizacji i utrzy-
manie ustalonych standardów ze względu na 
nierówności będzie niemożliwe.

    Wpłat podatków można dokonywać:
u sołtysów do dnia terminu płatności oraz w kasie 
Urzędu Gminy Gierałtowice, czynnej: od ponie-
działku do środy w godzinach od 11.00 do 14.30 ,    

   w czwartki od 13.00 do 16.30
                             oraz w piątek od 7.30 do 11.00.

Korzystając z powyższych możliwości nie pono-
szą Państwo dodatkowych opłat za dokonane 
wpłaty.                     
    Podatek można również wpłacać:na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice, wskazany 
indywidualnie na każdej na decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym dorę-
czonym podatnikowi w 2012 roku.                 
Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:             
Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48,
44-186 Gierałtowice.                  
W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy 
wpłata, na przykład: „kod płatnika : 1234, nr 
obiektu : NF/11, I rata”, gdzie oznaczenia „kod 
płatnika” i „nr obiektu” można znaleźć na de-
cyzji podatkowej.                                  
    W przypadku osób fizycznych wysokość podat-
ków na 2012 rok zostanie ustalona na podstawie 
złożonych przez podatników informacji podat-
kowych oraz obowiązujących stawek podatko-
wych. Decyzje ustalające wysokość podatków zo-
staną doręczone podatnikom przez pracowników 
Urzędu Gminy Gierałtowice, bądź za pośrednic-
twem Poczty Polskiej. Akcja doręczania decyzji 
podatkowych rozpocznie się od lutego. Uprasza 
się o umożliwienie doręczenia decyzji. Doręczenie 
decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym pod-
pisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.                              

 .

.

.

.

.

.

.

.

     Stawki podatków lokalnych obowiązujące 
na terenie Gminy Gierałtowice w 2012 roku:      
1. W podatku od nieruchomości - wynikają 
z uchwały  Rady Gminy Gierałtowice 
Nr XIV/112/11 z dnia 29 listopada 2011 roku 
w sprawie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości.                    
2. W podatku rolnym - wynikają z Komunikatu 
Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r. 
(M.P. nr 95 poz. 969) w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów 
2011 roku.                                    
3. W podatku leśnym - wynikają z Komunikatu 
Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. 
(M.P. nr 95 poz. 970) w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze 3 kwartały 2011 roku.                   

.

.

.

.

    Przypominamy wszystkim osobom fizycznym, które są płatnikami podatków 
lokalnych w gminie Gierałtowice o terminach płatności podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego w roku 2012: I rata - 15 marca, II rata - 15 maja, III rata - 17 
września, IV rata - 15 listopada.

2Budynki mieszkalne lub ich części - 0,70 zł/m
2Piwnice w budynkach mieszkalnych - 0,70 zł/m
2Garaże w budynkach mieszkalnych - 0,70 zł/m

Strychy lub poddasza użytkowe - 
2w budynkach mieszkalnych -      0,70 zł/m
2Garaże wolnostojące -             7,17 zł/m
2Garaże w budynkach gospodarczych - 7,17 zł/m
2Budynki gospodarcze -      7,17 zł/m
2Budynki pozostałe -                    7,17 zł/m

Budynki związane z działalnością 
gospodarczą, bądź mieszkalne zajęte 

2na działalność gospodarczą -         21,38 zł/m

Dokończenie na następnej stronie

Stawki podatku od nieruchomości

Walczyli z czerwonym 
kurem
Paniówki

    30 listopada przy ul. Swobody w Paniówkach 
doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Około 
godziny 14.00 na miejscu zjawiły się pierwsze 
wozy strażackie. Wśród jednostek biorących 
udział w gaszeniu żywiołu znaleźli się strażacy 
z Ochotniczych Straży Pożarnych w: Paniów-
kach, Przyszowicach i Gierałtowicach. Udział 
w akcji brały również jednostki Zawodowej 
Straży Pożarnej z Gliwic. Pożar ugaszono, 
jednak zniszczenia budynku są duże. Prze-
paleniu uległa konstrukcja dachu, do wewnątrz 
runął również strop. Budynek obecnie nie 
nadaje się on do zamieszkania. W wyniku po-
żaru ucierpiał również przylegający do budynku 
sklep.   
    Strażacy apelują o rozwagę przy korzystaniu 
z wszelkiego rodzaju źródeł ogrzewania i do-
grzewania budynków mieszkalnych i gospo-
darczych. Zwłaszcza w sezonie zimowym łatwo 
może dojść do przypadkowego zaprószenia 
ognia. 
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Foto: archiwum ZSP w GierałtowicachI.Długaj-Skrzydeł

Stawki podatku od nieruchomości

Dokończenie ze strony nr 3Podatki Lokalne

     Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy 
o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku 
obowiązek poinformowania organu podatko-
wego o każdej zmianie mającej wpływ na wy-
sokość podatku od nieruchomości, rolnego lub 
leśnego.                     
    Ponadto na terenie Gminy Gierałtowice obo-
wiązują w 2012 roku następujące uchwały pod-
jęte przez Radę Gminy Gierałtowice w spra-
wach podatkowych: 1) Zwolnień od podatku od 
nieruchomości nr XIV/113/11 z  29. 11. 2011 r. 
2) Wysokości stawek podatku od środków tran-
sportowych nr XIV/115/11 z  29. 11. 2011 r.        
3) Określenia wzorów formularzy informacji i de-
klaracji podatkowych obowiązujących na terenie 
Gminy Gierałtowice nr XIV/116/11 z 29.11.2011r.

.

.

4) Zwolnienia z podatku od nieruchomości grun-
tów, budynków i budowli, które ucierpiały na sku-
tek powodzi w 2010 roku nr XLVI/348/10 
z 30. 09. 2010 r.                                                 
5) Zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które 
ucierpiały na skutek powodzi i podtopień w maju 
i czerwcu 2010 roku nr XLVI/349/10 
z  30. 09. 2010 r.                                             
6) Trybu i szczegółowych warunków zwolnienia 
z podatku rolnego użytków rolnych na których za-
przestano produkcji rolnej nr III/13/2002 
z 12. 12. 2002 r.                                  
7) Inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia 
za inkaso nr V/34/11 z 27. 01. 2011 r.              
8) Określenia zasad ustalania i poboru oraz termi-
nu płatności i wysokości stawek opłaty targowej 
nr V/35/11 z 27. 01. 2011 r.                     

    Treść uchwał jest dostępna na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałto-
wice www.bip.gieraltowice.pl w zakładce 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE.                       
  Wszelkich informacji w sprawach podatków 
i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu 
Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gie-
rałtowice, pok.104, w godzinach 7.00-15.00 od 
poniedziałku do  piątku, w czwartki do 17.00.       
Informacje można również uzyskać pod numerami 
telefonów: 
1) 32 30 11 322 - Kierownik Referatu.             
2) 32 30 11 323 - Wymiar podatków - Sołectwo 
Gierałtowice. 
3) 32 30 11 324 -  Wymiar podatków - Sołectwa: 
Chudów, Paniówki, Przyszowice, środki tran-
sportowe, Księgowość podatków. 
4) 32 30 11 327 Kasa.                                

.
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Źródło: Referat Podatków i Opłat UG

    Od 14 do 20 listopada br., już po raz czwarty 
w Polsce, zorganizowany został Światowy Ty-
dzień Przedsiębiorczości. W jego ramach odbywa 
się Ogólnopolski Konkurs na Najaktywniejszą 
Szkołę.                     
    14 listopada w Sali notowań Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie podsumowano ubie-
głoroczną edycję tego konkursu. Wśród  laureatów 
w kategorii szkół podstawowych - klasy IV - VI 
znalazła się Szkoła Podstawowa im. Witolda Bu-
dryka w Chudowie. 
    - To prestiżowe wyróżnienie po raz kolejny 
potwierdza ogromną pracę naszej szkoły w za-
kresie kształtowania przedsiębiorczych postaw 
wśród uczniów. - mówi Krystyna Krzysteczko - 
koordynatorka szkolnych działań.           
    W tym roku szkoła w ramach programu 
„Otwarta firma” odwiedziła kolejne zakłady 
pacy. Dzięki uprzejmości lokalnych przedsię-
biorców uczniowie gościli w: Zakładzie stolar-
skim „MEBELDAN” Państwa Jachników,  
zakładzie krawieckim „MOJA - SZAFA” Pani 
Woźniak, oraz zakładzie Projektowo - Budowla-
nym Eugeniusza Kurpasa.             
Była to niepowtarzalna okazja, aby umożliwić 
młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem 
biznesu, przybliżyć zasady jego funkcjonowania 
i w efekcie pomóc uczniom zweryfikować ich wy-

.

.

.

obrażenia o funkcjonowaniu firmy. Szkoła reali-
zuje w ten ciekawy sposób zadania w zakresie 
przygotowania uczniów do wejścia na rynek 
pracy, a firmy mają świetną okazję do promocji 
i zachęcenia młodych ludzi do związania swojej 
przyszłości zawodowej z rodzimą miejscowością.

    Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie znalazła się w gronie 
laureatów ogólnopolskiego konkursu na „Najaktywniejszą Szkołę”, który odbył się 
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

Podstawówka z Chudowa w gronie 
najaktywniejszych szkół w kraju

Źródło i foto: SP w Chudowie

    Wodnik jest najlepszy - tak uznało 38% 
Internautów biorących udział w głosowaniu na 
najlepszy basen w Gliwicach i powiecie. Wynik 
ten zapewnił pływalni z Paniówek zdecydowane 
zwycięstwo w plebiscycie przeprowadzonym na 
portalu internetowym: gliwice.naszemiasto.pl. 
Drugi pod względem popularności Neptun z Gli-
wic znalazł uznanie w oczach 19 % głosujących.  

    - Dziękujemy za uznanie i oddane na nas głosy! 
- mówi ucieszony wynikiem Przemysław Dej-
neka - prezes Zarządu Pływalni Wodnik Sp. z o.o.
    Konkurencja była duża. W szranki do walki 
o prestiż i uznanie stanęło sześć obiektów. Kon-
kurencją dla naszego Wodnika były pływalnie: 
Olimpijczyk, Neptun, Delfin i Mewa z Gliwic 
oraz Aqua Relax z Knurowa.
    Warto dodać , że Wodnik należy do  pływalni 
cieszących się uznaniem nie tylko mieszkańców 
Gliwic i powiatu. Z uroków naszego obiektu - 
dwóch basenów, ładnie zaprojektowanego, kolo-
rowego i częściowo przeszklonego wnętrza oraz 
licznych dodatkowych atrakcji: groty solnej, wa-
nien z solankami i hydromasażem, biczów wod-
nych i 63-metrowej zjeżdżalni, a także znajdu-
jącego się w budynku Aqua Spa, oferującego 
m.in.: masaże, saunę suchą i wilgotną oraz za-
biegi kosmetyczne - korzystają chętnie również 
mieszkańcy Zabrza, Rudy Śląskiej, a nawet bar-
dziej odległych miast aglomeracji.     

Wodnik
38%

Neptun
19%

Olimpijczyk
18%

Delin
15%

Mewa 5%

Aqua Relax 4%

Mieszkańcy Gliwic i powiatu
oceniali baseny

Tekst i foto: J. Miszczyk
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     Kopalnie są zagrożeniem dla środowiska. 
Mamy jednakże przed sobą dylemat trudny 
do rozwiązania - cieszyć oczy piękną przy-
rodą, ale nie mieć pracy, czy też zgadzać się na 
eksploatację, żyć z czarnego bogactwa tej zie-
mi i zmagać się ze skutkami szkód górniczych. 

    Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” i Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach ogłosił 
w październiku br. konkurs fotograficzny pt. 
„Kopalnia żywicielka, czy niszczycielka”. 
Uczniowie, którzy nadesłali swoje zdjęcia udo-
kumentowali różne SKUTKI działalności 
pobliskich kopalń.      

    Jury miało trudne zadanie, ale ostatecznie 
nagrodziło następujące osoby: w kategorii szkół 
podstawowych pierwsze miejsce przyznano Szy-
monowi Szolcowi, drugie przypadło Danielowi 
Zubkowi, a trzecie Martynie Pilny. W kategorii 
gimnazjum pierwsze miejsce zdobył Piotr Gie-
niusz, drugie Patryk Spadek, a trzecie otrzymał 
Krystian Kocur. 
    Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Fun-
datorem nagród był Urząd Gminy w Gierał-
towicach, bowiem konkurs zorganizowany 
został w ramach realizacji zadania publicznego 
pt. „Kopalnia żywicielka, czy niszczycielka”, 
a uroczyste wręczenie upominków odbyło się 
6 grudnia br.                                     .

Urszula Cieślik

Foto: Piotr Gieniusz

Foto: Szymon Szolc

WINDĄ DO NIEBA 

     Akcja charytatywna przeprowadzona przez 
uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach miała 
na celu zebranie środków na dostosowanie 
szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Uczniowie Ci są integralną częścią szkolnej spo-
łeczności. Rozpoczynając naukę na etapie 
przedszkolnym kontynuują ją w klasach inte-
gracyjnych w szkole podstawowej, a następnie 
gimnazjum.                                                                    

   Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo 
uczniów uznano, że funkcjonująca w szkole plat-
forma przyschodowa nie jest już w stanie zabez-
pieczyć wszystkich uczniów potrzebujących 
szczególnego transportu na wyższe kondygnacje 
budynku. Pracuje zbyt wolno, wymaga częstych 
napraw, co znacznie utrudnia szkolną codzien-
ność. Dyrektor Małgorzata Wiśniewska podjęła 
więc współpracę z wójtem gminy Gierałtowice, co 
pozwoliło przygotować wniosek do PFRON-u na 
budowę windy dla osób niepełnosprawnych.  

    Częścią  podjętych starań stała się również akcja 
charytatywna, w którą włączyła się cała lokalna 
społeczność. Koordynacją całego przedsięwzięcia 
zajęła się Bożena Benson. Uczniowie przygoto-
wali program artystyczny, w którym znalazło się 
miejsce na pokaz indywidualnych talentów i umie-
jętności, jak również bardzo poruszające przedsta-
wienie bajki „Dziewczynka z zapałkami” dopeł-
nione występami szkolnego chóru pod kiero-
wnictwem Beaty Łakomskiej i Karoliny Wyci-
ślik. Na szczególna uwagę zasługuje występ nie-
pełnosprawnej uczennicy, Natalii Masztalerz, 
która w przepiękny i poruszający sposób zaśpie-
wała specjalnie na tę okazję przygotowaną wersję 
piosenki „Windą do nieba”.                            

    Podczas całej akcji prowadzony był kiermasz 
ozdób świątecznych, stroików, rękodzieła i ksią-
żek. Akcję wspierali rodzice przygotowując na 
sprzedaż przepyszne śląskie ciasta. W trakcie po-
kazów odbywała się również licytacja prezentów 
przygotowanych przez sponsorów. Do osób, które 
najaktywniej udzielały się w licytacji należał Ma-
rek Błaszczyk - przewodniczący RG. Wszystkie 
zgromadzone w ten sposób środki zostaną przeka-
zane na zamierzony cel.                            
     Ten wyjątkowy  grudniowy wieczór zaszczycili 
swoją obecnością liczni goście, m.in.: wójt gminy 
Gierałtowice Joachim Bargiel, przewodniczący 
Rady Gminy Marek Błaszczyk, kierowniczka Re-
feratu Oświaty i Zdrowia UG Barbara Mansfeld,                         

.
.

 .
.

.

sołtys Paniówek Małgorzata Domin, zastępczyni 
dyrektora Delegatury w Gliwicach Śląskiego Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach Elwira Barań-
ska - Szczerba.                                               

  Miłą niespodzianką była wizyta minister 
Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, która 
mimo licznych obowiązków znalazła chwilę 
czasu, aby do nas zawitać.                                                                                                                
   Zapewne 11 grudnia na długo pozostanie w pa-
mięci całej szkolnej społeczności Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach, a już we 
wrześniu przywita uczniów „Windą do upra-
gnionego nieba”.                         

.
.

.

.
B.B.

   Trudno dziś sprawić, żeby kilkadziesiąt osób 
zgromadzonych w jednym miejscu i tym samym 
czasie było uśmiechniętych i zadowolonych. 
Nam się to udało już po raz kolejny. Serdeczne 
podziękowania należą się rodzicom z Gimna-
zjum nr 1 w Gierałtowicach i Szkoły Podstawo-
wej oraz społecznikom ze Stowarzyszenia 
„Lepsza Przyszłość”. W tym roku organizację 
Babskiego Combra wsparł także Urząd Gminy 
w Gierałtowicach, Pływalnia Wodnik Sp. z o.o., 
Gabinet Weterynaryjny w Gierałtowicach i firma 

2Aqua SPA .                                          
     Jeszcze raz dziękujemy Paniom za przybycie 
i wspaniałą zabawę.                                

                                                  Urszula Cieślik

.

.

Babski Comber 2011 
już za nami...
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   Kolejne „Złote Pary” z gminy Gierałtowice świętowały w tym roku wspaniałe jubileusze swoich 
związków. Na uroczystość zorganizowaną z tej okazji przez Urząd Stanu Cywilnego zaproszono 15 mał-
żeństw z półwiecznym stażem.

   Spotkanie odbyło się 7 grudnia w gierałto-
wickiej restauracji „Szmaragdowa”. Złote gody 
obchodzili Państwo: Stefania i Walerian Py-
kowie, Marta i Henryk Hahnowie, Irena i Józef 
Czapelkowie, Jadwiga i Henryk Karwotowie, 
Urszula i Franciszek Szołtyskowie, Róża i Zyg-
munt Gajdowie z Chudowa oraz Helena i Engel-
bert Szulcowie, Janina i Hubert Papkalowie, 
Eugenia i Ryszard Dudzińscy, Irena i Bernard 
Smolnikowie, Anna i Henryk Lubszczykowie 
z Gierałtowic. Z Przyszowic przybyli Państwo: 
Irmgarda i Franciszek Spyrowie, Róża i Augu-
styn Spyrowie, Erna i Gerhard Magnorowie 
oraz Alicja i Antoni Walusowie. 
    W trakcie uroczystości małżonkowie odzna-
czeni zostali medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta RP, 
które w imieniu głowy państwa wręczał wójt 
Joachim Bargiel. Wspólnie z gospodarzem gmi-
ny gratulowali im: wiceprzewodnicząca RG Gmi-
ny Agnieszka Czapelka oraz kierownik USC 
Mirosław Marcol. Nie zabrakło kwiatów i koszy 
z prezentami, którymi gmina zawsze obdarowuje 
jubilatów.
    Jak zwykle bardzo ciepłym i wzruszającym 
punktem programu był występ przedszkolaków - 
tym razem z ZSP w Gierałtowicach. Milusińscy 
serdecznymi życzeniami, wierszykami i piosen-
kami ujęli za serca chyba wszystkich bez wyjątku. 
Do życzeń i powinszowań dołączyli się przed-
stawiciele zakładów pracy, w których jubilaci 
przepracowali ostatnie lata przed odejściem na 
emeryturę. Część oficjalną uroczystości zakoń-
czyło pozowanie do pamiątkowych fotografii.
    Do tradycji gminnych obchodów „Złotych 
Godów” należy spotkanie przy kawie i kołoczu, 
które zawsze otwiera toast za zdrowie „Złotych 
Par”. Nie inaczej było i tym razem. Korki szam-
pana wystrzeliły wesoło, a gromkie „Sto lat” 
podkreśliło radość ze spotkania.   

J. M.

    24 listopada Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Przyszowicach odwiedził jeden z najbar-
dziej znanych w Polsce zakonników - ojciec 
Leon Knabit z Opactwa Benedyktynów 
w Tyńcu - autor kilkudziesięciu książek, 
twórca popularnego programu telewizyjnego 
„Ojciec Leon zawodowiec”. 

Spotkanie z o. Leonem 
zawodowcem

Foto: J. Miszczyk

Foto: Irena Stępniowska
FOTO-IRENA

Foto: Irena Stępniowska
FOTO-IRENA

Foto: Irena Stępniowska
FOTO-IRENA

Dokończenie na s. 8
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Foto: J. Miszczyk

Mikołajki 
i Kiermasz Świąteczny

Kartki z gminnego kalendarza

Komitet Honorowy obchodów 100-lecia Chóru Słowik z Przyszowic. Stoją od lewej: Jolanta Błaszczyk, 
przewodniczący RG Marek Błaszczyk, Bernadeta Laszik, Szymon Dylus, Piotr Laszik, Ryszard Buczek, 
Franciszek Spyra, Gerard Nocoń, Krystyna Nocoń, Marcin Kwaśniok, Weronika Bargiel. 
Siedzą od lewej: ks. proboszcz Adam Niedziela, Barbara Mansfeld, Irmgarda Spyra, Jan Pasieka, Aleksander 
Wilczek, ks. biskup Stefan Cichy, Eryk Kabiczke, wójt Joachim Bargiel, Walerian Pyka.

    Chór Słowik z Przyszowic zwiera szeregi i rozpoczyna przygotowania do 
świętowania 100-lecia swojej działalności. Choć do wielkiego jubileuszu pozostał 
równo rok, już teraz powołano Komitet Honorowy obchodów, w skład którego 
weszło wielu szacownych mieszkańców sołectwa, gminy i osób bliskich sercu 
Słowika. Na jego czele stanął przyszowiczanin z urodzenia, ks. biskup Stefan 
Cichy.  

    Powołanie do życia chóru wyniknęło z pe-
wnością nie tylko z potrzeby wspólnego śpie-
wania, ale i zamanifestowania przywiązania do 
języka polskiego i macierzy. 8 grudnia 1912 roku 
grupa 44 mieszkańców Przyszowic pochodzenia 
polskiego zawiązała Towarzystwo Śpiewacze 
„Słowik” - chór, którego okazały jubileusz przy-
szowiczanie będą obchodzić w przyszłym roku. 
    O zbliżającym się stuleciu swojego zespołu  
chórzyści myśleli od dawna. Aby się do niego 
dobrze przygotować, Słowik i jego ówczesny pre-
zes, śp. Herbert Lomania, postanowili odbyć 
9-letnią nowennę, poprzedzającą jubileusz - cykl 
dorocznych spotkań z Pieśnią Pasyjną im. księdza 
Franciszka Pogrzeby, któremu patronował ks. bi-
skup Stefan Cichy. Ostatnie z nich odbyło się 
w marcu tego roku.
    Przed chórem ostatni etap przygotowań. Roz-
poczęli go 11 grudnia mszą świętą odprawioną 
w przyszowickim kościele w intencji: założycieli 
i zmarłych oraz czynnych członków chóru. Nabo- 

żeństwu przewodniczył ks. biskup S. Cichy, 
celebrowali księża: A. Niedziela i M .Majewski. 
Później było wspólne spotkanie, na którym prezes 
chóru Irena Cziumplik przedstawiła Komitet Ho-
norowy obchodów 100-lecia. Poinformowała 
także o planach wydania okolicznościowego albu-
mu o zespole. Nie obyło się również, bo jakże by 
mogło, bez wspólnego śpiewania. 

kon-

Foto: Bogusław Wilk

/J.M./

    Gmina Gierałtowice wydała kalendarz na rok 
2012. O tym, że jest on ciekawy, barwny i inspiruje 
do nowego spojrzenia na naszą gminę, możecie 
się Państwo przekonać spoglądając na „Kartki 
z gminnego kalendarza” zamieszczone poniżej. 
Zapewniamy, że wszystkie jego walory można do-
cenić dopiero przy oglądaniu oryginału. 

    Pierwszych 10 czytelników, którzy w Wigilię 
prześlą maila, zatytułowanego: Kalendarz z nie-
spodzianką, na adres: anowak@gieraltowice.pl

otrzyma w prezencie kalendarz i niespodziankę!

Konkurs z niespodzianką/J.M./

    7 grudnia w sali LKS w Gierałtowicach 
odbyły się tradycyjne Mikołajki - zabawa dla 
najmłodszych mieszkańców gminy, zorgani-
zowana przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Urząd Gminy w Gierałtowicach. 
   Maluchów oraz ich opiekunów powitał dy-
rektor GOK Paweł Rosicki, a witać było kogo, 
bo sala wypełniona była od ściany do ściany. 
W dalszej części spotkania najmłodszymi 
gośćmi zajął się tytułowy święty wraz ze swoimi 
sympatycznymi pomocnicami. Ekipę św. Miko-
łaja tworzyli aktorzy Teatru Trip ze Świętochło-
wic. Zabawę wypełniły opowieści o sekretach 
św. Mikołaja, piosenki wykonywane, o ile to było 
możliwe, wspólnie z widownią, taneczne koro-
wody i konkursy dla dzieci. Najlepiej zgadujący 
otrzymywali nagrody, m.in. „Zaproszenia na 
basen” dla rodzica z dzieckiem, ufundowane 
przez pływalnię „WODNIK” w Paniówkach. 
Mniej aktywne dzieci z pustymi rękami nie 
odeszły. Organizatorzy zapewnili upominki dla 
wszystkich najmłodszych, a wręczał je oczy-
wiście święty ze srebrną brodą. 
 

    Równolegle z zabawą, w wydzielonej części 
sali LKS, odbywał się kiermasz świąteczny, na 
którym można było się zaopatrzyć we wszel-
kiego rodzaju ozdoby choinkowe, stroiki na sto-
ły, a także prezenty na gwiazdkę. Swoje stoisko 
wystawiły również świetlice środowiskowe 
GOK w Gierałtowicach. Ozdoby wykonane 
przez instruktorki plastyki cieszyły się dużym 
powodzeniem, a dochód z ich sprzedaży przez-
naczony był tradycyjnie na potrzeby świetlic.
Nie zabrakło stoisk z wyrobami rękodzieła arty-
stycznego wykonanymi przez członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich z Chudowa i Gierałtowic. 
Ofertę kiermaszu uzupełnili prywatni wystawcy.

/J.M./
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   Przyjechał na zaproszenie 
dryczki - dyrektora ZSP oraz katechetów: Jolanty 
Nowak-Obczyńskiej i ks. Marcina Pękały. 
- Spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi 
z Kościołem, ukazującymi różnorodne formy du-
chowości, organizujemy w naszej szkole od 
trzech lat. Jest to również forma katechizacji. - 
objaśnia Jolanta Nowak-Obczyńska.
    Czy ziarenka zasiane w Przyszowicach przez 
ojca Leona zaowocują? Tego nie wiemy, ale z pe-
wnością można powiedzieć, że spotkanie do nu-
dnych nie należało. Organizatorzy podzielili je 
na dwie części. W pierwszej uczestniczyli 
uczniowie podstawówki, w drugiej gimnazja-
liści.
    Zakonnik znany z poczucia humoru, dobrego 
kontaktu z młodzieżą i otwartości, już na po-
czątku tknął w salę wesołego ducha. Wspólnie 
wykonywane piosenki z dodatkiem niepowta-
rzalnych gestykulacji ojca Leona, sprawiły, że 
nie było potrzeby przełamywania pierwszych 
lodów.
   Benedyktyn zaspokoił również ciekawość 
słuchaczy i opisał dzień za klasztorną furtą. 
O której godzinie mnisi wstają? Ile czasu po-
święcają na modlitwę? Kogo słuchają podczas 
obiadu ? - ...mnicha, który czyta ciekawą książkę. 
   Czy w klasztornej jadalni czytano kiedyś 
książkę o. Leona Knabita? O to nikt nie zapytał. 
Zakonnik wspomniał jedynie, że napisał ich 35, 
a pierwszą w wieku 68 lat. Dodał, że nie kończy 
dzieła wraz z wydaniem. Konieczna jest jeszcze 
modlitwa za czytelników i od tej reguły nie od-
stępuje nigdy.
    Czas spędzony z zakonnikiem, a jednocześnie  
postacią znaną z mediów, upłynął szybko. Za 
przyjazd do Przyszowic dziękowali mu: dyrektor 
Jędryczko, katecheci, pedagodzy, uczniowie 
oraz Barbara Mansfeld - kierowniczka Referatu 
Edukacji i Zdrowia UG w Gierałtowicach.       
Ojciec Leon znalazł także czas na spotkanie przy 
kawie z gronem pedagogów, na którym obecny 
był również proboszcz  z Przyszowic ks. Adam 
Niedziela.   

Aleksandra Jen-

.

Spotkanie z o. Leonem 
zawodowcem Dokończenie 

ze strony 6.

foto: Jerzy Miszczyk

/J. Miszczyk/

/J. Miszczyk/

    Pomimo przedświątecznej gorączki i nawału 
prac domowych Gospodynie z Przyszowic zna-
lazły czas i na przygotowanie swojego spotka-
nia jubileuszowego, a okazja była nie byle jaka - 
Panie świętowały 45 urodziny swojego Koła. 
    Prawdziwe Gospodynie (większość z nich pro-
wadzi gospodarstwa rolne) i ich goście zasiedli 
tym razem przy stołach zastawionych przez ob-
sługę restauracji. Należało się to naszym Paniom, 
bo w ciągu 45 lat działalności Koło Gospodyń 
Wiejskich z Przyszowic udzielało się przy orga-
nizacji wielu dziesiątek, a może i setek imprez. 
Któż je potrafi zliczyć? ... Dożynki sołeckie, 
dożynki gminne, procesje Bożego Ciała, Dzień 
Matki ,  Dzień Dziecka,  Dzień Seniora 
i wiele, wiele innych. Uświetniały liczne uro-
czystości kościelne, sołeckie i gminne występując 
w strojach regionalnych. 
    - A wszystko zaczęło się z potrzeby działania. 
Byłyśmy młode i postanowiłyśmy zrobić coś poży-
tecznego. Założyłyśmy w Przyszowicach Koło 
Gospodyń Wiejskich - wspomina Urszula Jeleń - 
współzałożycielka i pierwsza szefowa koła. 
Pani Urszula była obecna na uroczystości jubileu-
szowej. Otrzymała kwiaty i podziękowania od 
Barbary Kleczki - obecnej szefowej koła. Z kolei 
na ręce pani Barbary gratulacje dla wszystkich 
Gospodyń składało wielu przybyłych na uro-
czystość gości. Nie zabrakło wśród nich: wójta 
gminy Joachima Bargiela, przewodniczącego 
RG Marka Błaszczyka, sołtysa Andrzeja Gawli-
ka i proboszcza ks. Adama Niedzieli, który kilka 
godzin wcześniej, odprawił w przyszowickim ko-
ściele nabożeństwo w intencji wszystkich dotych-
czasowych członkiń koła.  
    Jubileusz uświetnił program artystyczny w wy-
konaniu młodzież gimnazjalnej z ZSP w Przyszo-
wicach, przygotowany przez uczniów oraz peda-
gogów: Marię Mąkę, Barbarę Trojanowicz-
Kowol oraz Beatę Stawowy z GOK w Gierałto-

towicach. Talent wokalny zaprezentowała również 
wieloletnia przewodnicząca KGW Regina 
Krzysteczko.
    Pozowanie do wspólnej fotografii zakończyło 
oficjalną część spotkania. Zapewne 3 grudnia 
spędzony w restauracji Artus na świętowaniu 
jubileuszu pozostanie na długo w pamięci nie-
jednej gospodyni. 

    Przyszowicki Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
wyjątkowo uroczyście obchodził zakończenie sezonu lotów 2011. Powodem 
była przypadająca w tym roku 55 rocznica powstania oddziału. 

    - Tradycja hodowli gołębi pocztowych na Śląsku 
należy do najstarszych w Polsce. Można śmiało 
powiedzieć, że Górny Śląsk jest jej kolebką - mówi 
Jan Wiechoczek - prezes Oddziału. Zrzeszeni 
w nim hodowcy na przestrzeni 55 lat czerpali z tej 
tradycji. Przyczynili się również do jej rozwoju. 
Oddział powstał w roku 1956, jako 39 Grupa Lo-
towa Przyszowice. Pierwszym prezesem został 
Bolesław Kleczka z Przyszowic. 
    Obecnie oddział zrzesza swoich członków w 5 
sekcjach, w tym, w najstarszej w kraju, 100-letniej

z Makoszów oraz w sekcjach: Chudów, Gierał-
towice, Paniówki i Przyszowice.
   Członkowie oddziału odnosili i nadal odnoszą 
duże sukcesy hodowlane i lotowe na różnych 
szczeblach współzawodnictwa, poczynając od 
oddziału, a na Generalnym Mistrzostwie Polski 
kończąc. Ich gołębie odbywały loty z bardzo du-
żych odległości, m.in.: z wybrzeża Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Bu-
karesztu, Kijowa, Monte Casino. 
    Dzięki udziałowi w lotach Dokończenie na s. 9

Autograf 
ojca Leona Knabita 
dla czytelników 
„WIEŚCI”.
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narodowych oraz różnego rodzaju wystawach roz-
sławiają region z którego się wywodzą. Właśnie za 
promocję gminy dziękował hodowcom wójt Joa-
chim Bargiel w trakcie uroczystego spotkania, 
które odbyło się 19 listopada w przyszowickiej 
restauracji Artus. Gospodarz gminy złożył 
również gratulacje z okazji jubileuszu 55-lecia 
oddziału. Z gratulacjami i życzeniami pospieszyli 
także obecni na jubileuszu goście: wiceprzewo-
dnicząca RG Agnieszka Czapelka, prezes Okręgu 
Katowice PZHGP Aloj-zy Lepiarczyk, burmistrz 
Sośnicowic i hodowca gołębi zarazem Marcin 
Strączek, prezes Oddz. Radzionków Piotr Głuch, 
dyrektor GOK Paweł Rosicki oraz sponsor 
oddziału Józef Irzyk.
  Kolejną odsłoną spotkania było wręczenie 
nagród dla najlepszych hodowców za sezon 2011. 
Najwięcej otrzymali ich przedstawiciele zasłu-
żonej dla sportu gołębiarskiego rodziny Kaiserów 
z Chudowa. Warto podkreślić, że Bolesław Kaiser 
jest bezsprzecznie najlepszym hodowcą w historii

przyszowickiego oddziału i jednym z czołowych 
zawodników tej dyscypliny w kraju. W tegoro-
cznym sezonie mistrzem oddziału w lotach gołębi 
dorosłych został Kamil Kaiser, I wicemistrzem 
Robert Swoboda, a II Bolesław Kaiser. I przo-
downikiem został Bronisław Plaza, II Jan Wie-
choczek, a III Bolesław Pawlas. W lotach gołębi 
młodych tytuł mistrza również przypadł Kami-
lowi Kaiserowi. I wicemistrzem został Bolesław 
Kaiser, II Bronisław Plaza. I przodownikiem Jan 
Wiechoczek, II Ireneusz Nocoń, a III Wojciech 
Musioł.  
    Uroczyste spotkanie oddziału poprzedziła msza 
święta odprawiona w intencji hodowców przez 
ks. proboszcza Adama Niedzielę. Jej odświętny 
charakter podkreślał udział pocztów sztandaro-
wych. W trakcie nabożeństwa eksponowane miej-
sce przed ołtarzem zajęła klatka z białymi gołę-
biami pocztowymi.

    W sezonie żeglarskim 2011 Stowarzyszenie Żeglarskie Kotwica realizując zadanie 
publiczne z Urzędu Gminy Gierałtowice oraz projekt w ramach programu Działaj Lokalnie 
organizowało wyjazdy nad Zalew Rybnicki.                                          .

    Wsparci prężnymi grupami młodzieży gim-
nazjalnej i ponadgimnazjalnej, radnymi gminy 
Gierałtowice, członkami Rady Sołeckiej w Gie-
rałtowicach oraz mieszkańcami naszej gminy, 
ruszaliśmy nad „rybnickie morze”, aby powalczyć 
z żywiołem. Matka Natura zaskakiwała nas niemal 
przy okazji każdego wyjazdu. Nie zawsze świeciło 
słońce, ale nawet, gdy padał rzęsisty deszcz, nikt 
nie tracił pozytywnego nastroju. Śmiałkowie za-
proszeni na pokład, pod okiem sterników prze-
żywali pełne wrażeń chwile. Na lądzie zaś odby-
wały się szkolenia z zasad bezpieczeństwa oraz 
prac bosmańskich. Zwieńczeniem spotkań były 
ogniska, przy których smażyliśmy kiełbaski i snu-
liśmy plany na przyszłość. Mamy nadzieję, że 
przyszły rok będzie równie udany. Już wkrótce 
przedstawimy  kolejne odsłony naszej nowej bazy 
żeglarskiej, która powstaje w ramach programu 
Działaj Lokalnie.                              
    Za okazane wsparcie finansowe naszego przed-
sięwzięcia pt. „Wioska Żeglarska” serdecznie po-
dziękowania składamy: wójtowi gminy Gierał-
towice, członkom Rady Sołeckiej w Gierałtowi-
cach, Kółku Rolniczemu w Gierałtowicach oraz 
firmom KPE  METROPOLIS SP. Z O.O. , HURT-
M,  P.P.H.U. CHELMAR, THS.                         
Gorąco zachęcamy do odwiedzania naszej nowej 
strony internetowej pod adresem:                   
www.kotwica.gni.pl                   
   Wszystkim Czytelnikom „Wieści” życzymy We-
sołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.           

 .

.

.

.

Sezon pod żaglami

Zajęcia w świetlicach GOK

Świetlica w Gierałtowicach
Czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach: od 13:00 do 18:00. 
W soboty: od 9:00 do 13:00.

Zajęcia płatne

Trening szachowy: wtorek 17:30-19:00.
Zajęcia taneczne: środy 15.30-17:00 i piątki 
16:00-17:30.
Aerobik dla Pań: środa 18.30-19.30.
Zajęcia plastyczne „Plastuś”: 
środa 17.00-18.00.

Zajęcia bezpłatne

Siłownia: wtorek i czwartek 17:00-20:00. 
Warsztaty teatralne „Grymas”: 
piątek 15:00-16:00. 
Zajęcia muzyczne: (nauka gry na gitarze i or-
ganach) - godziny i dzień tygodnia ustalane są 
indywidualnie. 
Zajęcia z języka polskiego: gramatyka, orto-
grafia, wypracowania, testy dla szóstoklasistów, 
gimnazjalistów i maturzystów - godziny i dzień 
zajęć ustalane są indywidualnie. 

Telefon kontaktowy: 32 301 15 12

Świetlica w Chudowie
Czynna od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach od 13:00 do 18:00 dla dzieci ze szkoły 
podstawowej. Od 16:00 do 20:00 dla młodzieży 
i dorosłych, w piątki od 10:00 do 18:00 (10:00-
13:00 Kącik Malucha).

Zajęcia bezpłatne

Kurs decoupage z myślą o młodzieży i doro-
słych: środa 16:00-19:00.
Zajęcia plastyczne - Klub „Pastel”: 
czwartek 16:00-18:00.
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym 
„Kącik Malucha”: piątek 10:00-13:00.

Telefon kontaktowy: 604 917 720

Świetlica w Paniówkach
Czynna od poniedziałku do czwartku, w godzi-
nach od 11:00 do 18:00, w piątki od 9:00 do 
17:00, (od 10:00-12:00 Klub Malucha „Świe-
tliki”, od 12:00 do 17:00 dla dzieci i młodzieży)

Zajęcia bezpłatne:

Kółko plastyczne „Petit papillon”: 
wtorek 15:00-16:00.
Klub Malucha „Świetliki”: zajęcia dla dzieci 
od 2 lat z opiekunami w piątki od 10:00-12:00.
Nauka gry na gitarze: piątek od 13:00-17:00.
Matematyka - przygotowanie: matura,  
podstawowa: środa 16:00-17:30

Telefon kontaktowy: 32 726 42 49

Świetlica w Przyszowicach
Czynna w poniedziałki od 14:00 do 20:00, 
we wtorki, środy i czwartki od 13:00 do 20:00, 
w piątki od 14:00 do 18:00, 
w soboty od 9:00 do 13:00.

Zajęcia płatne

Zajęcia plastyczne: wtorek 15:00-16:00

Zajęcia bezpłatne

Nauka gry na organach: wtorek 16:30-18:00.
Zajęcia hobbistyczne dla mieszkanek 
Przyszowic i okolic: środa 17:00-20:00.
Zajęcia z języka angielskiego: dzień i godzina 
ustalane są indywidualnie.
Telefon kontaktowy: 32 726 42 47.

Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej: www.gok.gieraltowice.pl 
Serdecznie zapraszamy!

.
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K.Sz.

Tekst i foto: J.M.

Dokończenie 
z poprzedniej strony

Bolesław Kaiser z lewej odbiera gratulacje
w środku prezes Jan Wiechoczek Kolejny puchar dla rodziny Kaiserów
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    Robert Ronke przyjechał do Gierałtowic jako 
mało znany szachista z Zabrza. Dał się poznać 
z dobrej strony, wygrywając 5 kolejnych turniejów 
i zarazem Szachowe Grand Prix Gminy Gierałto-
wice! Kropkę nad „i” postawił 1 grudnia 
w ósmym, finałowym turnieju.
    O zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decy-
dowała suma punktów zdobyta w 5 najlepszych 
dla każdego zawodnika turniejach. 
    Miejsce drugie w całym cyklu zajął weteran 
królewskiej gry, Maksymilian Piecowski z Ry-
bnika, a trzecie równie doświadczony Antoni Pro-
kopczuk z Kędzierzyna-Koźla. O krok od medalu 
był Jakub Wiaterek z Gierałtowic, który zdobył 
nagrodę dla najlepszego zawodnika z gminy Gie-
rałtowice. Kolejna mieszkanka gminy, Klaudia 
Wagner wygrała klasyfikację dzieci do lat 10, 
zajmując w klasyfikacji generalnej 14. miejsce.
Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju obdaro-
wane zostały upominkami. 
    W całym cyklu Grand Prix sklasyfikowanych 
zostało 39 graczy, w tym 12 z gminy Gierałtowice.
    - Celem całego cyklu turniejów było ożywienie 
życia szachowego w gminie - mówi Paweł Rosicki 
- dyrektor GOK, a jednocześnie pomysłodawca 
i organizator Grand Prix - Od lat jestem związany 
z szachami i wiem jaki mają one pozytywny wpływ

na uprawiających tę dyscyplinę, zwłaszcza na 
dzieci. Turniej cieszył się dużym powodzeniem. 
Najlepszym tego efektem jest powstający klub sza-
chowy Gambit GOK Gierałtowice. Na regularne 
zajęcia szachowe już przychodzi grupa około 20 
dzieci. Obecnie przygotowujemy się do rejestracji 
stowarzyszenia. W planach są wyjazdy na turnieje. 
Głównym sportowym celem jest przygotowanie 
dzieci do udziału w Mistrzostwach Śląska, które 
odbędą się w czerwcu br. -
    Treningi szachowe odbywają się w sali GOK 
w Gierałtowicach we wtorki o 17.30 i prowadzone 
są przez Ryszarda Nowaka. 

Klaudia Wagner
    Ma 9 lat i mieszka w Gierałtowicach. Na Sza-
chowym Grand Prix Gminy okazała się najlepszą 
zawodniczką do lat 10.
    Pierwszą partię szachów w życiu rozegrała ze 
swoim dziadkiem Hipolitem. Miała wtedy zaled-
wie 6 lat. Do gry zainspirowała ją pewna reklama 
telewizyjna w której rozgrywano partię szachów.
  Jej idolem szachowym jest Mieczysław Najdorf  
(jeden z najwybitniejszych szachistów polskiego 
pochodzenia). Klaudia ma kota Najdorfa, nazwa-
ła go tak właśnie z sympatii do swojego idola.
   Jest aktualną wicemistrzynią Śląska w swojej 
kategorii wiekowej. Na wszystkie turnieje jeździ 
z mamą.

1.  

2.   

3.   

4.  

9.  

10.   

11.   

12.  

5.   

6.   

7.   

8.  

kat.

Klasyfikacja generalna GP Gminy 
Gierałtowice w szachach 

II+ Ronke Robert   Zabrze                                              31

I   Piecowski Maksymilian   Rybnik                              26

 bk. Podsiadło Kazimierz Gieraltowice                         17,5

IV   Nowak Dawid Knurów                                              19   

III   Reszka Edward Knurów                                           21,5   

II   Wiaterek Jakub Gierałtowice                                  23,5   

III   Szolc Piotr  Zabrze                                                   20,5

III   Rosicki Paweł Siemianowice Śląskie                    17,5

II   Mokrzycki Jan  Zabrze                                               22

II   Pawłowski Edward  Zabrze                                       22

II    Goczoł Gerard   Kędzierzyn - Koźle                        20

     Prokopczuk Antoni   Kędzierzyn-Koźle                  23,5  I

miejscowość

Suma
pkt. z 5
turnie-
jów.

12 najlepszych

Portret z turnieju

/J.M./

/J.M./

    Od 9 do11 grudnia w Krakowie rozgrywany był XXXI Między-
narodowy Turniej Bokserski „O Złotą Rękawicę Wisły”. 
    W trzydniowym maratonie pięściarskim wystąpiła rekordowa liczba 136 
bokserów z 40 klubów Polski, Niemiec i Ukrainy.
    Trener Gardy Adam Spiecha zgłosił do turnieju Mateusza Rumina w ka-
tegorii wiekowej kadet w wadze półciężkiej 80 kg. W sobotnim półfinale 
pięściarz z Gierałtowic spotkał się z Konradem Pisarskim z Wisłoka Rze-
szów. Walka miała bardzo wyrównany przebieg, lecz końcówki rund lepiej 
akcentował zawodnik z Gierałtowic i wygrał ten pojedynek decyzją sędziów 
2-1. 
    W finale Rumin spotkał się z aktualnym wice-mistrzem Polski Kadetów 
Dawidem Iwińskim z Walter Rzeszów. Rumin walczył z nim jak równy 
z równym, lecz o końcowym sukcesie zdecydowało większe doświadczenie 
ringowe pięściarza z Rzeszowa. Wynik tej walki brzmiał 3-0 dla Iwińskiego. 
Drugie miejsce w tak silnie obsadzonych zawodach jest bardzo dobrym wy-
nikiem. Przypomnijmy, że w przeszłości finalistami Złotej Rękawicy w Kra-
kowie byli tacy pięściarze jak: Mariusz Wach, który w tym roku objął pa-
tronat sportowy nad Turniejem, Artur Szpilka czy Krzysztof Diablo Wło-
darczyk.                                  .

Na zdjęciu: Mateusz Rumin z Mariuszem Wachem - mistrzem świata 
federacji TWBA w wadze ciężkiej.A.F.

Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 66,5 mm x 71 mm 

to tylko 58 zł brutto!!!

Na łamach naszego pisma można
również zamieszczać prywatne 

anonse z życzeniami, gratulacjami itp.   
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Kl. I-II, 25 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Idzikowska Anna - 23,22 - SP Gierałtowice
2. Swaczyna Magdalena - 27,54 - SP Paniówki
3. Hajduk Jolanta - 32,64 - SP Przyszowice

kl. I-II, 25 m st. grzbietowym, chłopców
1. Wyrobek Robert - 25,86 - SP Paniówki
2. Brosz Kacper - 29,70 - SP Paniówki
3. Kroszka Jan - 29,72 - SP Gierałtowice

kl. III, 25 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Idzikowska Alicja - 18,13 - SP Gierałtowice
2. Szołtysek Karolina - 23,67 - SP Gierałtowice
3. Pierchała Paulina - 24,25 - SP Przyszowice

Kl. III, 25 m st. grzbietowym, chłopców
1. Dembiasz Mateusz - 24,66 - SP Gierałtowice
2. Wiszniowski Patryk - 26,34 - SP Przyszowice
3. Kciuk Filip - 26,34 - SP Przyszowice

kl. IV, 50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Kaletka Karolina - 45,11 - SP Gierałtowice
2. Rzepka Wiktoria - 52,26 - SP Chudów
3. Wilk Karolina - 1;03,26 - SP Paniówki

kl. IV,  50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Kachel Oskar - 49,31 - SP Gierałtowice
2. Ludynia Marceli - 54,76 - SP Paniówki
3. Jachnik Krystian - 57,45 - SP Chudów

kl. V,  50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika - 45,11 - SP Przyszowice
2. Moń Weronika - 48,18, - SP Gierałtowice
3. Stawiarska Marta - 50,65  - SP Przyszowice

kl. V, 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Wyrobek Rafał - 45,21 - SP Paniówki
2. Biela Szymon - 51,44 - SP Przyszowice
3. Stareczek Kamil - 52,13 - SP Przyszowice

kl. VI, 50 m st. grzbietowym, dziewcząt
1. Durczyńska katarzyna - 38,84 - SP Gierałtowice
2. Biskup Kinga - 43,91 - SP Przyszowice
3. Białecka Agata - 50,08 - SP Przyszowice

kl. VI - 50 m st. grzbietowym, chłopców
1. Skowiera Paweł - 45,28 - SP Paniówki
2. Legęcki Bartłomiej - 45,61 - SP Przyszowice
3. Klecha Mateusz - 46,06 - SP Przyszowice

Open 50 m st. motylkowym dziewczęta 
1. Idzikowska Alicja - 39,38 - SP  Gierałtowice
2. Kaletka Karolina - 47,88 - SP Gierałtowice
3. Geniusz Jadwiga  - 1;07,61 - SP Gierałtowice

kl. III - 25 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Idzikowska Alicja - 14,86 - SP Gierałtowice
2. Szołtysek Karolina - 19,73 - SP Gierałtowice
3. Pierchała Paulina - 22,45 - SP Przyszowice

kl. III - 25 m st. dowolnym, chłopców
1. Prokop Bartosz - 22,16 - SP Paniówki
2. Dembia Mateusz - 22,76 - SP Gierałtowice
3. Wiszniowski Patryk - 25,01 - SP Przyszowice
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kl. VI - 50 m st. klasycznym, dziewcząt
1. Durczyńska Kasia - 40,86 - SP Gierałtowice
2. Biskup Kinga - 51,91 - SP Przyszowice
3. Mryka Monika - 54,44 - SP Gierałtowice

kl. VI - 50 m st. klasycznym, chłopców
1. Klecha Mateusz - 50,08 - SP Przyszowice
2. Ludynia Michał - 50,23 - SP Paniówki
3. Brosz Paweł - 56,47 - SP Paniówki

Open 
sztafeta 4x50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. SP Gierałtowice - 2;35,49
2. SP Przyszowice  - 2;57,00
3. SP Chudów - 3;45,51

Open 
sztafeta 4x50 m st. dowolnym, chłopców
1. SP Paniówki - 2;39,24
2. SP Przyszowice - 2;40,11
3. SP Gierałtowice  - 2;49,76

.

.

.

Wyniki 
Gminy Gierałtowice”.                                                      
. 

Mistrzostw Gminy Gierałtowice w Pływaniu Dzieci o „Puchar Wójta 

Wyniki 
 o „Puchar Wójta Gminy Gierałtowice”.                                                      
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Mistrzostw Gminy Gierałtowice w Pływaniu Młodzieży Gimnazjalnej

kl. IV - 50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Kaletka Karolina - 38,63 - SP Gieraltowice
2. Rozkoszek Julia - 47,88 - SP Gierałtowice
3. Rzepka Wiktoria - 48,00 - SP Chudów

kl. IV - 50 m st. dowolnym, chłopców
1. Kachel Oskar - 40,90 - SP Gierałtowice
2. Ludynia Marceli - 48,45 - SP Paniówki
3. Mateja Mateusz - 57,47 - SP Przyszowice

Kl. V - 50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika - 38,24 - SP Przyszowice
2. Tomaszek Milena - 43,09 - SP Przyszowice
3. Moń Weronika - 43,63 - SP Gierałtowice

kl. V - 50 m st. dowolnym, chłopców
1. Biela Szymon - 41,54 - SP Przyszowice
2. Wyrobek Rafał - 42,45 - SP Paniówki
3. Majowski Łukasz - 42,82 - SP Paniówki

kl. VI - 50 m st. dowolnym, dziewcząt
1. Durczyńska Katarzyna - 33,78 - SP Gierałtowice
2. Biskup Kinga - 41,55 - SP Przyszowice
3. Mryka Monika - 46,02 - SP Gierałtowice

kl. VI - 50 m st. dowolnym, chłopców
1.Skowiera Paweł - 38,17 - SP Paniówki
2.Klecha Mateusz - 38,84 - SP Przyszowice
3. Legęcki Paweł  - 39,47 - SP Przyszowice

Open - 50 m st. motylkowym, chłopców
1. Skowiera Paweł - 48,53 - SP Paniówki
2. Ludynia Michał - 50,47 - SP Paniówki
3.Wyrobek Rafał - 52,19 - SP Paniówki

kl. V - 50 m st. klasycznym, dziewcząt
1. Mandziej Angelika - 51,50 - SP Przyszowice
2. Tomaszek Milena - 57,22 - SP Przyszowice
3. Adamska Julia - 1;00,33 - SP Przyszowice
.

kl. V - 50 m st. klasycznym, chłopców
1. Majowski Łukasz - 49,83 - SP Paniówki
2. Wyrobek Rafał - 53,69 - SP Paniówki
3. Woźniczka Jakub - 1;00,97 - SP Przyszowice

.

.
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50 m stylem klasycznym 
klasa I chłopcy
1. Adamczyk Mateusz  (46,72) Gierałtowice
2. Furmaniak Jakub (50,79) Gierałtowice
3. Mryka Wiktor (51,33) Paniówki
dziewczęta
1. Warych Angelika (49,77) Paniówki
2. Wiczek Michalina (52,00) Przyszowice
3. Widuch Kamila (52,62) Przyszowice
klasa II   chłopcy
1. Falkus Wojciech (41,74) Paniówki
2. Czarnecki Patryk (52,81) Przyszowice
3. Strzoda Tomasz (53,60) Paniówki
dziewczęta
1. Kachel Jagoda (49,51) Gierałtowice
2. Rusin Oliwia (50,72) Przyszowice
3. Wójcik Ewelina (53,86) Paniówki
klasa III   chłopcy
1. Sobieraj Karol (45,02) Gierałtowice
2. Gieniusz Piotr (48,96) Gieratowice
3. Kubosz Karol (49,90) Paniówki
dziewczęta
1. Płowiec Aleksandra (43,82) Gierałtowice
2. Spyra Natalia (47,60) Paniówki
3. Błaszczyk Marta (49,03) Przyszowice

50 m stylem motylkowym (OPEN) - chłopcy
1. Karol Sobieraj (42,71) Gierałtowice
2. Wojciech Falkus (42,58) Paniówki
3. Piotr Gieniusz (46,90) Gierałtowice
dziewczęta
1. Kaletka Nicola (40,77) Gierałtowice
2. Aleksandra Płowiec (42,66) Gierałtowice
3. Ewelina Wójcik (1;09,70) Paniówki
4x50 m sztafeta stylem dowolnym (OPEN)
chłopcy
1. Gim. nr 1 Gierałtowice (2;27,22)
2. Gim. nr 2 Paniówki (2;31,91)
3. Gim. nr 3 Przyszowice (2;52,97)
dziewczęta
1. Gim. nr 1 Gierałtowice (2;27,92)
2. Gim. nr 3 Przyszowice (2;42,99)
3. Gim. nr 2 Paniówki (2;59,30)

50 m stylem dowolnym 
klasa I chłopcy
1. Jeziorek Fabian (34,18) Gierałtowice
2. Bartnik Dawid (37,35)  Paniówki
3. Rajca Dawid (39,38) Gierałtowice
dziewczęta
1. Widuch Kamila (39,47) Przyszowice
2. Wilczek Michalina (42,01)Przyszowice
3. Czerwińska Julia (47,66) Paniówki
klasa II   chłopcy
1. Masłocha Wojciech (39,47) Paniówki
2. Kachel Michał (39,98) Gierałtowice
3. Moś Wojciech (41,05) Przyszowice
dziewczęta
1. Kachel Jagoda (36,49) Gierałtowice
2. Kostrubała Sara (37,49) Gierałtowice
3. Rusin Oliwia (41,87) Przyszowice
klasa III   chłopcy
1. Kapol Tomasz (34,91) Paniówki
2. Czerwiński Piotr (35,14) Paniówki
3. Tomiczek Dawid (38,51) Gierałtowice
dziewczęta
1. Płowiec Aleksandra (33,78) Gierałtowice
2. Kaletka Nicola (34,66) Gierałtowice
3. Błaszczyk Marta (38,79) Przyszowice
50 m stylem grzbietowym 
klasa I chłopcy
1. Jeziorek Fabian (41,70) Gierałtowice
2. Gatner Paweł (48,49) Gierałtowice
3. Szołtysek Adam (49,40) Przyszowice
dziewczęta
1. Widuch Kamila (44,98) Przyszowice
2. Wilczek Michalina (49,37) Przyszowice
3. Promny Kinga (50,30) Paniówki
klasa II chłopcy
1. Moś Wojciech (44,01) Przyszowice
2. Wieczorek Tymoteusz (47,05) Paniówki
3. Gawlik Karol (48,16) Paniówki

kl. II 50 m st. grzbietowym Dziewczęta
1. Kachel Jagoda (45,04) Gierałtowice
2. Skrobol Monika (45,71) Przyszowice
3. Kostrubała Sara (45,82) Gierałtowice
klasa III chłopcy
1. Sobieraj Karol (41,09) Gierałtowice
2. Brzózka Dawid (44,14) Gierałtowice
3. Gieniusz Piotr (47,74) Gierałtowice
dziewczęta
1. Donawgis Julia (47,76) Przyszowice
2. Łupińska Aleksandra (57,54) Przyszowice
3. Burgiel Maria (1;00,45) Przyszowice



      - Większość dzieci poprawiła swoje wyniki, średnio o 3 - 5 sekund. 
Dotyczy to zwłaszcza medalistów ze szkół podstawowych. Pozostali także 
pływali lepiej niż w marcu - ocenia Alicja Stachura - koordynatorka 
III Mistrzostw Gminy Dzieci i Młodzieży w Pływaniu o Puchar Wójta 
Gminy Gierałtowice. 

    Zawody rozegrano w dwóch turach - 5 grudnia 
na „WODNIKU” o medale walczyły dzieci z pod-
stawówek, a tydzień później młodzież gimna-
zjalna. 
    Od ostatnich mistrzostw nie upłynął nawet rok, 
a wyniki poszybowały w górę. Najdobitniej widać 
to na przykładzie sztafet 4 x 50 m stylem dowol-
nym. Zwycięska sztafeta dziewcząt ze SP w Gie-
rałtowicach pobiła swój rekord o 21,7 sekundy! 
To wynik z innej półki sportowej, przekładając na 
dystans - ponad jedną długość basenu „szybciej”. 
O 9 sekund szybciej popłynęła zwycięska sztafeta 
chłopców ze SP w Paniówkach. Jednak naj-
większego skoku w stosunku do poprzednich 
mistrzostw dokonała czwórka ze SP w Przyszo-
wicach, bijąc rekord aż o 23,3 sekundy! 
    W konkurencjach indywidualnych dziewcząt 
ponownie najjaśniej zaświeciły gwiazdy z po-
przednich zawodów: Katarzyna Durczyńska 
w grupie szkół podstawowych i Aleksandra Pło-
wiec w konkurencji gimnazjów (obydwie z ZSP 
w Gierałtowicach), które uznane zostały najlep-
szymi pływaczkami mistrzostw i wywalczyły tym 
samym Puchary Wójta Gminy. Wśród chłopców 
puchary dla najlepszych indywidualnie pływaków 
odebrali: Paweł Skowiera ze SP w Paniówkach 
i Wojciech Falkus z Gimnazjum w Paniówkach.
    Wszyscy medaliści oraz zdobywcy pucharów 
odebrali gratulacje z rąk wójta Joachima Bargiela 
i przewodniczącego RG Marka Błaszczyka, 
który zadeklarował swoje wsparcie przy pozyski-
waniu środków na organizację kolejnych zawo-
dów pływackich. 
    Przeprowadzenie tak dużej imprezy możliwe 
było dzięki zaangażowaniu całego sztabu organi-
zacyjnego, któremu przewodziła Alicja Stachura 
- nauczycielka wychowania Fizycznego w ZSP 
w Przyszowicach. Pomagali jej w tym nauczyciele 
wychowania fizycznego ze wszystkich gminnych 
szkół: Klaudia Guzik, Katarzyna Szolc, Hanna 
Zubek, Krystyna Krysteczko, Jarosław Prokop, 
Marcin Grzegorzyca i Adam Benek. Nagrody i Pu-
chary ufundowali m.in.: Urząd Gminy i GOK 
w Gierałtowicach.

       - W roku 2012 mamy zamiar wystartować 
w lidze klubów śląskich oraz Mistrzostwach 
Śląska - mówi dr Alicja Stachura - prowadząca 
zajęcia sekcji pływackiej klubu LKS Jedność 32 
Przyszowice. Sekcja działa od marca tego roku. 
Zapisało się już do niej 30 dzieci - od 1 klasy 
szkoły podstawowej do 1 klasy gimnazjalnej. 
Początkowo trenowali 2 godziny tygodniowo. Od 
połowy września, dzięki przychylności władz 
gminy, mogą korzystać z basenu „WODNIK” 
przez 4 godziny. Efektem pracy są coraz lepsze 
wyniki. Obecnie pływają od 5 do 10 sekund szyb-
ciej niż w marcu. Z mistrzostw gminy przywieźli 
worek medali i rekordów życiowych. 
    Warto dodać, że prowadząca zajęcia dr Alicja 
Stachura jest trenerem I klasy, a jako zawodniczka 
zdobywała medale na Mistrzostwach Polski junio-
rów i seniorów.
    Sekcja zaprasza uczniów na zajęcia w nowym 
roku 2012. Treningi odbywają się na basenie 
„WODNIK” w poniedziałki i czwartki w godz. 
6.45-7.30, środy od 14.45 do15.45 oraz w piątki od 
13.50 do 14.50. Zapisać można się w trakcie zajęć 
popołudniowych w środy i piątki.

Tekst i foto: J. Miszczyk

Nicola Kaletka odbiera gratulacje za złoto na 50 m delfinem

Kasia Durczyńska i Paweł Skowiera


