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Święto Strażaków
3 maja społeczność gminy Gierałtowice
uczciła 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji
Majowej. Pod pomnikami w Przyszowicach
i Gierałtowicach złożono kwiaty w barwach
narodowych, oplecione biało-czerwoną
szarfą.

W dniu św. Floriana, patrona
strażaków, składamy wszystkim
strażakom wyrazy szacunku
i uznania za służbę, trud oraz
poświęcenie.
Dziękujemy za codzienną
gotowość do niesienia pomocy
będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas
akcji ratowniczo-gaśniczych.
Życzymy Wam by służba
drugiemu człowiekowi była
zawsze źródłem osobistej
satysfakcji i społecznego
uznania.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Błaszczyk

Wójt Gminy
Gierałtowice
Joachim Bargiel

W numerze między innymi:
125 lat OSP w Gierałtowicach

Gorczycki

O majowych świętach wypowiedzieli się:
3 maja to kolejna rocznica
uchwalenia najbardziej nowoczesnej konstytucji w Europie drugiej po amerykańskiej.
3 maja to kolejna rocznica wybuchu III powstania śląskiego
i wreszcie 3 maja, to powrót do
tradycji wywieszania flagi państwowej w kontekście ustanowienia Święta Flagi
Rzeczypospolitej. - wójt gminy Joachim Bargiel.
Na Śląsku 3 maja to nie tylko
Święto Konstytucji, ale i pamięć
o wybuchu III powstania śląskiego, które rozpoczęło się w nocy
z 2 na 3 maja. Warto pamiętać
o tych, którzy przelali krew za
ideę przyłączenia Śląska do
macierzy. Dlatego pod pomnikiem oprócz złożenia
biało-czerwonych kwiatów zapaliliśmy również
znicz - symbol pamięci. - powiedział dla „WIEŚCI”
przewodniczący RG Marek Błaszczyk.
Są daty, których nie możemy
zapomnieć, musimy pamiętać
o ludziach, którzy oddali życie
za wolność i ojczyznę.
Tradycja to ważny aspekt naszego życia i należy ją przekazywać młodszemu pokoleniu.
Foto: J.M.
- wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Czapelka.

W Przyszowicach obchody Święta Konstytucji
3 Maja połączone były z obchodami dnia świętego
Floriana - patrona strażaków. To już miejscowa
tradycja. Po mszy w intencji strażaków odprawionej w miejscowym kościele udano się pod
pomnik. Przemarsz odbył się przy dźwiękach
Orkiestry Dętej przy OSP Przyszowice, prowadzonej przez Mirosława Hajduka.

Pod pomnikiem przedstawiciele gminy Gierałtowice: wójt Joachim Bargiel, przewodniczący
Rady Gminy Marek Błaszczyk i wiceprzewodnicząca RG Agnieszka Czapelka złożyli białoczerwoną wiązankę kwiatów. Zapalono również
znicz. Kwiaty złożono również pod pomnikiem
w Gierałtowicach.

Juniorki w Kadrze Polski

/J.M./

Derby gminy
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Śląskie Gody
2-3 czerwca (sobota, niedziela)
Gmina Gierałtowice, Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach oraz Gminna
Biblioteka Publiczna zapraszają mieszkańców wszystkich sołectw naszej gminy na
„Śląskie Gody”, które odbędą się w pierwszy weekend czerwca na Placu Targowym
w Gierałtowicach.

Gliwicka Delegatura Śląskiego Kuratorium Oświaty podsumowała tegoroczną edycję Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Oficjalne wyniki
ogłoszono w trakcie gali, która odbyła się 16 kwietnia w Miejskim Centrum
Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Tegoroczna edycja imprezy będzie również
okazją do świętowania Międzynarodowego Dnia
Dziecka oraz Jubileuszu 55-lecia Gminnej
Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Start 2 czerwca w sobotę.
Godz. 15.00 - Teatr dla dzieci. Aktorzy Studia
Małych Form Teatralnych wystąpią w spektaklu
dla dzieci pt. „Koziołek Niematołek”, opartym
na motywach znanej książki Kornela Makuszyńskiego.
Godz. 16.00 - Część oficjalna obchodów 55-lecia
GBP w Gierałtowicach. W programie m.in.: wykład profesor Doroty Simonides.
Godz. 17.15 - Występ młodych talentów z gminy
Gierałtowice.
Godz. 19.15 - Na scenie zagra Glass Ballerina młodzieżowy zespół rockowy z Paniówek.
Godz. 20.00 - zarezerwowana jest na występ
gwiazdy wieczoru! - zespół MIRASH z Bytomia.
Godz. 21.30 - 24.00 - Dyskoteka z DJ.

3 czerwca - niedziela.
Godz. 16.00 - Składanka muzyczna - wystąpią:
Orkiestra Dęta przy OSP w Przyszowicach,
chóry gminne oraz zespół dziecięcy „Bajtle
z Paniówek”. W międzyczasie rozegrany zostanie „Konkurs Rodzinny” z nagrodami.
Godz. 17.30 - Publiczność bawił będzie kabaret
Masztalscy.
Godz. 18.40 - Wystąpi „Tekla Klebetnica” kapela góralska z Ustronia. W programie m.in.
nauka tańca góralskiego.
Godz. 20.00 - Supernova Cover Band przypomni znane przeboje polskie i zagraniczne z lat
60-tych i 70-tych, a także współczesne.
„Śląskie Gody” zakończy pokaz sztucznych
ogni! Pierwsze race rozświetlą niebo o godz.
21.30.
W trakcie imprezy czynne będą stoiska Kół
Gospodyń Wiejskich, na których kupić będzie
można m.in. regionalne przysmaki - kołocz i żurek śląski. Na stoiskach wystawionych przez
świetlice GOK w Gierałtowicach odbywały się
będą warsztaty plastyczne dla dzieci - w sobotę
godz. 15.00 - 19.00, w niedzielę w godz. 16.00 19.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
W sobotę do godz. 18.00 będzie można
odwiedzić stoisko z książkami, które prowadzić
będą bibliotekarze miejscowej książnicy.
Przypominamy, że na „Śląskie Gody” warto
zabrać ze sobą „Kalendarium Imprez Jubileuszowych” i zgłosić się z nim do stoiska organizatorów po pieczątkę potwierdzającą udział
w imprezie. Mieszkańcy, którzy udokumentują
w ten sposób udział w 10 imprezach zawartych
w kalendarium, wezmą udział (6 grudnia br.)
w losowaniu cennych nagród.
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Laureaci z gminy Gierałtowice w towarzystwie kierowniczki Referatu Edukacji i Zdrowia UG, Barbary Mansfeld (druga z lewej)
na gali w Rudzie Śląskiej.
Foto: archiwum ZSP w Przyszowicach

- Jak długo będziemy mieć tak utalentowaną
młodzież, a obok niej tak oddanych nauczycieli, tak
długo nie będziemy musieli się martwić o naszą
przyszłość i losy naszego kraju - powiedziała podczas gali Zdzisława Waniek, dyrektor Delegatury
Gliwickiej Śląskiego Kuratorium Oświaty.
W obecnym roku szkolnym w województwie
śląskim odnotowano rekordową liczbę laureatów
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych ponad 1500, z czego 197 w delegaturze gliwickiej.
Świetnie w tych statystykach wypadli gimnazjaliści z gminy Gierałtowice, zdobywając 18 tytułów. Wynik ten dał im I miejsce w powiecie
gliwickim i IV w klasyfikacji generalnej miast
i gmin wchodzących w obszar działania delegatury. Wyprzedzili m.in. Knurów, który miał 13
laureatów i nieznacznie przegrali z Rudą Śląską 19 laureatów.
Na 20 gimnazjalistów w gminie Gierałtowice
przypada 1 laureat, to zdecydowanie najlepsza
średnia w całej delegaturze.
Rekordzistką w gronie nauczycieli z całej
delegatury okazała się mgr Eryka Dymarz z Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach, której 6 uczniów
zostało laureatami z biologii. Za osiągniecie to

.
została wyróżniona w trakcie rudzkiej gali.
Podczas uroczystości nasi uczniowie odebrali
dyplomy zaświadczające o zdobyciu tytułu laureata. Sukcesu gratulowali im m.in. prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic oraz dyrektor
delegatury Zdzisława Waniek.
Tegoroczna edycja konkursów świadczy o wysokim poziomie nauczania w szkołach gminy
Gierałtowice, talencie uczniów oraz wysokich
kwalifikacjach nauczycieli. Sukcesy z pewnością
nie byłyby możliwe bez dużych nakładów
finansowych jakie na oświatę łoży gmina Gierałtowice, m.in. na indywidualne toki nauczania
dla uczniów uzdolnionych.
/Opr. J.M./

Gimnazja - ilość laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych w poszczególnych
miastach i gminach Gliwickiej Delegatury Śląskiego
Kuratorium Oświaty.
I miejsce - Gliwice - 88
II miejsce - Zabrze - 47
III miejsce - Ruda Śląska - 19
IV miejsce - gmina Gierałtowice - 18
V miejsce - Knurów - 13
VI miejsce - Pyskowice - 4
VII miejsce gmina Wielowieś - 4

Źródło: Gliwicka Del.
Kuratorium Oswiaty

Nasi we władzach sportowych
Długoletni działacze sportu wiejskiego z gminy Gierałtowice zostali docenieni podczas
ostatnich zebrań sprawozdawczo-wyborczych i wybrani do władz sportowych.
29 marca, w trakcie Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu ŚlZPN
w Zabrzu, Jan Ozga z LKS 35 Gierałtowice został
wybrany na wiceprezesa Podokregu ds. współpracy z samorządami. Kazimierz Omozik z LKS
Gwiazda Chudów został powołany do składu
członków Komisji Rewizyjnej Podokręgu.
W trakcie Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Ludowych Zespołów Sportowych, który odbył się 14 kwietnia w Katowi-

cach, Jan Smieszek z LKS Jedność 32 Przyszowice wybrany został na członka Zarządu ŚlWZ
LZS Katowice. Mateusz Papkala z LKS Gwiazda
Chudów wybrany został na członka Śląskiej Rady
Wojewódzkiej LZS Katowice, a Alfred Kubicki
z LKS 35 Gierałtowice otrzymał mandat delegata
na Zjazd Krajowy LZS, który odbędzie się w maju
br. W trakcie zjazdu Alfred Kubicki otrzymał
również Złotą Odznakę Honorową Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe. /Źródło: Jan Smieszek/

Druk: CUD-DRUK

XIX Sesja Rady Gminy Gierałtowice odbyła się
26 kwietnia w ZSP w Przyszowicach. Obradom
przewodniczył Marek Błaszczyk - przewodniczący RG Gierałtowice.
Jednym z istotniejszych punktów obrad były
informacje na temat bezpieczeństwa i porządku
publicznego w gminie. Temat ten referowali m.in.:
prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP w Gierałtowicach, komendant gminny
Związku OSP RP w Gierałtowicach, komendant
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach,
komendant Komisariatu Policji w Knurowie,
prokurator Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
komendant WKU w Gliwicach, komendant
Posterunku Policji w Gierałtowicach i kierownik
Zespołu Reagowania Kryzysowego Urzędu
Gminy Gierałtowice.
W dalszej części obrad radni zapoznali się z działalnością komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym, po czym rozpatrzyli i podjęli uchwały
dotyczące: A-B) Zmiany uchwał RG Gierałtowice

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2012-2028 oraz zmiany budżetu
gminy na rok 2012. C) Przyjęcia sprawozdania
z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2011. D) Powołania
Kapituły wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy
Gierałtowice”. W wyniku podjęcia tej uchwały,
członkami Kapituły zostali radni: Agnieszka
Czapelka - wiceprzewodnicząca RG, Piotr
Drażyk, Eugeniusz Kurpas, Grażyna Malec,
Tadeusz Nocoń, Artur Tomiczek, Krzysztof
Wiaterek i Marek Wiśniewski. Zadaniem
Kapituły będzie wybór kandydatów do wyróżnienia.
Po sprawozdaniu wójta gminy Joachima
Bargiela ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, a także informacjach sołtysów dotyczących spraw sołectw oraz odpowiedziach na
interpelacje, przewodniczący RG Marek
Błaszczyk zamknął obrady XIX sesji RG.
Źródło: materiały RG Gierałtowice, opr. J.M.

Policja przestrzega
Artykuł o oszustach działających metodą „na wnuczka” zapoczątkował cykl, w którym
Policja udzielać będzie rad jak bronić się przed przestępcami. W kolejnym dowiemy się jak
przeciwdziałać kradzieżom samochodów. Publikacja tych informacji to efekt współpracy
Urzędu i Rady Gminy Gierałtowice z Policją w zakresie poprawy lokalnego bezpie/Red./
czeństwa.

Komendant
Komisariatu Policji
w Knurowie
podinspektor mgr Maciej Kawa

Szanowni mieszkańcy gminy Gierałtowice!
Często osoby starsze za swoją ufność i szczere
intencje płacą utratą dorobku całego życia. Sposób
działania oszustów metodą „na wnuczka” za każdym razem odbywa się według podobnego scenariusza. Zazwyczaj ktoś telefonuje do wybranej ofiary i podaje się za wnuczka, siostrzeńca lub dalekiego krewnego. W trakcie rozmowy próbuje zdobyć zaufanie osoby wykazując troskę o jej zdrowie,
a jednocześnie tak prowadzi rozmowę, aby rozmówca nieświadomie podał dane osobowe owego
„wnuka”. Rzekomy wnuczek prosi o pilną pożyczkę na okazyjny zakup samochodu, potrzebuje
pieniędzy na adwokata lub został okradziony.
Kiedy dziadkowie zgodzą się pożyczyć pieniądze
„wnuczek” oświadcza, że po pieniądze przyjdzie
jego znajomy, ponieważ on sam nie może. W ten
sposób starsza kobieta ze Świebodzina przekazała
swoje wszystkie oszczędności oszustom.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję, aby
nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków Waszej
rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez
osoby pośredniczące. Należy sprawdzić, czy jest to
prawdziwy krewny, poprzez oddzwonienie do
niego lub skontaktowanie się z innymi członkami
rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta
osoba za którą się podaje oraz czy rzeczywiście
potrzebuje takiej pomocy o jaką prosi. Pamiętajmy,
aby nie udzielać żadnych informacji przez telefon,
nigdy nie podajemy swoich danych personalnych,
numerów kont bankowych i haseł do nich, nie
mówimy o swoich planach życiowych czy
członkach rodziny.
Częstym pretekstem do wyłudzeń gotówki od
starszej, samotnej osoby jest trafiająca się
„znakomita okazja”, dokonanie jakiejś transakcji
np. kupno sprzętu gospodarstwa domowego.
Nie wierzcie Państwo w żadne fantastyczne okazje,
a szczególna ostrożnością kierujcie się wobec
sprzedających „wszystko” domokrążców.
Zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zau-

fania do nieznajomych - lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego, niż stracić dorobek życia.
W sytuacjach kiedy koniecznym jest wpuszczenie obcej osoby do domu, pamiętajmy aby nie
zostawiać jej ani na chwilę samej w mieszkaniu,
najlepiej aby towarzyszyli nam wtedy sąsiedzi lub
ktoś z rodziny. Należy również pamiętać aby nigdy
nie przekazywać żadnych pieniędzy akwizytorom
czy inkasentom i nie podpisywać z nimi żadnych
umów. Transakcje należy zawierać w siedzibie
firmy.
Proszę starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby,
która wzbudza Państwa niepokój, a o swoich podejrzeniach powiadomić najbliższą jednostkę Policji.
Życząc Państwu zdrowia i spokoju proszę o otoczenie troską własnego bezpieczeństwa i swoich
bliskich.
Oto kilka podstawowych porad, które mogą
uratować nas przed oszustami działającymi
metodą „na wnuczka”.
1. Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które
telefonicznie podają się za członków Twojej
rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez
osoby pośredniczące, sprawdź, czy jest to
prawdziwy krewny, oddzwoń do niego lub
skontaktuj się z innymi członkami rodziny, którzy
mogą potwierdzi, że jest to ta osoba, za którą się
podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej
pomocy, o jaką prosi.
2. Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon,
nie podawaj swoich danych personalnych,
numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów
o swoich planach życiowych czy członków rodziny.
3. Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji
np. banku, administracji, elektrowni czy też gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie
czy był on do Ciebie skierowany, jeśli nie masz
telefonu poproś, aby przyszedł z Twoim sąsiadem
mieszkającym obok.
4. Jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu,
najlepiej , aby towarzyszyli wam wtedy sąsiedzi lub
ktoś z rodziny.
5. Nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom
czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych
umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za
pośrednictwem poczty, jeżeli to możliwe przed
podpisaniem skontaktuj się z kimś z rodziny, jeżeli
słabo widzisz poproś o przeczytanie treści
Oprac. i foto: J.M.
dokumentu.

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzają czy wydobycie węgla pod terenami gminy
Gierałtowice przebiega zgodnie z koncesją. Z ich
ustaleń wynika, że eksploatacja doprowadziła do
nadmiernego osiadania terenu w kilku obszarach
gminy i tym samym naruszyła zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(mpzp). Wydobycie powinno być prowadzone
zgodnie z tym planem i w sposób ograniczający
powstawanie szkód górniczych.
Gmina oczekuje na zajęcia w tej sprawie
stanowiska przez Okręgowy Urząd Górniczy
w Gliwicach.

Odszkodowania za straty
z powodu powodzi
W związku ze skutkami powodzi, z maja 2010
roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach przyznał powodzianom z terenu gminy
zasiłki celowe. Otrzymali je ci z poszkodowanych, którzy zwrócili się o nie do OPS. Zasiłki
przeznaczone były na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez powódź na terenie ich posesji.
Zgodnie z zaleceniami NIK zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z 10.11.2011 roku, wójt
gminy wystąpił do Kompanii Węglowej Oddz.
KWK Sośnica-Makoszowy o udzielenie informacji na temat wniosków złożonych do KWK
Sośnica-Maszowy przez poszkodowanych
w trakcie powodzi mieszkańców gminy Gierałtowice. Z informacji udzielonych przez kopalnię
wynika, że dokument na podstawie którego
kopalnia wypłaciła odszkodowania wskazuje na
usuwanie szkód górniczych wyrządzonych
ruchem zakładu górniczego. Odszkodowania
wypłacone przez OPS dotyczyły usuwania
skutków zjawiska losowego jakim jest powódź.
W związku z tym brak jest jednoznacznych
podstaw dających wójtowi gminy prawo do
żądania od powodzian zwrotu wypłaconych
przez OPS środków z powyższego tytułu.

II Forum Nowej Gospodarki uhonorowało
gminę Gierałtowice nagrodą „Inteligentna
gmina”. W imieniu organizatorów Forum,
o przyjęcie nagrody poprosił marszałek
województwa Adam Matusiewicz.
W liście marszałka skierowanym do wójta
gminy Joachima Bargiela czytamy m.in. uzasadnienie przyznania nagrody: - Gmina
Gierałtowice włożyła znaczący wkład w rozwój
nowej gospodarki w województwie śląskim.
Szczególnie poprzez rozwijanie gminnej energetyki zrównoważonej i gminnej e-Infrastruktury,
głównie poprzez efektywne wykorzystanie
środków unijnych oraz działania na rzecz rozwoju rynku produktów rolnictwa energetycznego
(paliw biomasowych), a także zintegrowanych
technologii ekologiczno-energetycznych.Forum Nowej Gospodarki jest miejscem
dyskusji o technologii i innowacji w kontekście
strategii EUROPA 2020. Umożliwia m.in.
wymianę doświadczeń pomiędzy światem nauki,
biznesu oraz administracji.
/J.M./
6. Staraj się zapamięta jak najwięcej szczegółów
dotyczących wyglądu i zachowania podejrzanej
osoby.
7. Pamiętaj aby o swoich podejrzeniach powiadomić Policję.
Pamiętaj nie każdy głos w słuchawce to głos twojej
wnuczki. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !
Tekst: podinspektor mgr Maciej Kawa

3

W kwietniu br. wójt gminy
Gierałtowice Joachim
Bargiel obchodził 65 urodziny. Z tej okazji w drugi
dzień Świąt Wielkanocnych
w gierałtowickim kościele
odprawiona została msza
św. w intencji solenizanta.
Uświetniły ją występy chóru
„Skowronek” z Gierałtowic
pod batutą Beaty Stawowy oraz Orkiestry Dętej
przy OSP Przyszowice pod dyrekcją Mirosława
Hajduka.
Joachim Bargiel jest rodowitym gierałtowiczninem. Stanowisko wójta gminy Gierałtowice
piastuje od 12 lat. Jego związki z samorządem
rozpoczęły się w roku 1998, w którym wybrany
został na przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice.
/JM/

Z okazji urodzin
dla Marii Jałowieckiej (Ingi)
serdeczne życzenia
spełnienia marzeń oraz
pogody ducha na co dzień
składają
Helga i Willi
z Delmenhorst

W Chudowie przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 4 kwietnia w budynku miejscowej
OSP o turniejowe laury i awans do kolejnego
etapu walczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród uczniów podstawówek największą
wiedzą wykazali się: Przemysław Capek
(19 pkt.) i Karol Donat (16 pkt.) ze Szkoły
Podstawowej w Gierałtowicach. W gronie
gimnazjalistów zwyciężył Wojciech Strużyna
(20 pkt.), przed Dawidem Musiołem (18 pkt.) obaj z Gimnzazjum nr 2 w Paniówkach. Trzeci
był Dawid Wojciechowski (17 pkt.) z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. W grupie szkół
ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął
Andrzej Hynisz (19 pkt.), który wyprzedził
Wojciecha Jałowieckiego (18 pkt.) i Klaudię
Tomecką (17 pkt.). Miejsce 4-5 podzielili
Krzysztof Opara i Michał Sabasz zdobywając
po 15 pkt.
W trakcie uroczystego zakończenia turnieju
najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Sukcesu i wiedzy gratulowali im
m.in.: wójt gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel, prezes Zarządu Gminnego OSP Alfred
Kubicki i komendant gminny OSP Antoni
Rzymełka.

Źródło: Urszula Zając, opr. J.M.
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Założony w 1887 roku „Związek Sikawkowy” zapoczątkował w Gierałtowicach działalność strażaków ochotników. Przerywały ją jedynie działania
dwóch wojen światowych, lecz po zakończeniu każdej z nich odradzali
się niczym „Feniks z popiołów” i do dzisiaj służą miejscowej społeczności,
często z narażeniem życia, ufając w opiekę św. Floriana.

Foto: Aleksandra Szwed

Obchody okazałego jubileuszu strażacy rozpoczęli w dniu św. Floriana (4 maja) od udziału
w mszy św., którą w ich intencji odprawił
proboszcz parafii w Gierałtowicach ks. Marian
Kasperczyk. Uroczysty charakter nabożeństwa
podkreślił udział pocztów sztandarowych wielu
organizacji z terenu sołectwa i gminy Gierałtowice.
Po mszy uroczystość kontynuowano w budynku
remizy OSP w Gierałtowicach. Jednym z najważniejszych jej momentów była ceremonia dekoracji odznaczeniami osób zasłużonych dla pożarnictwa i jednostki OSP w Gierałtowicach.
„Złote medale za zasługi dla pożarnictwa”
otrzymali: wójt gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel, proboszcz parafii w Gierałtowicach
ks. Marian Kasperczyk oraz druh Marian
Erfurt. Srebrnym medalem udekorowano
Urszulę Zając - sekretarza Zarządu Gminnego
ZOSP, a brązowymi druhów: Damiana Slanego,
Ryszarda Ciupkę oraz Pawła Klajsa. Druhowie:
Adrian Macha, Marek Jojko, Tomasz Łasocha
i Seweryn Wojtas otrzymali odznaczenia
„Strażak wzorowy”. Dekorowali: prezes Zarządu
Gminnego OSP Alfred Kubicki oraz prezes
Zarządu Powiatowego OSP w Gliwicach Andrzej
Frejno. Wyróżnionym gratulował również
naczelnik Jednostki OSP w Gierałtowicach Wojciech Szołtysek.
Z okazji 125-lecia działalności strażacy otrzymali od miejscowego samorządu tablicę z dedykacją upamiętniającą jubileusz. Na ręce nestora
gierałtowickich strażaków, prezesa Alfreda
Kubickiego, przekazali ją: wójt gminy Joachim
Bargiel i wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Czapelka. Jubilaci usłyszeli wiele
serdecznych słów i podziękowań za wspaniałą
służbę i gotowość niesienia pomocy w każdych
warunkach. Jak podkreślił wójt Bargiel - Zakres
działań współczesnych strażaków znacznie się rozszerzył. Interweniują nie tylko w przypadku pożaru, czy klęski powodzi. Równie sprawnie działają jako ratownicy przy wypadkach drogowych.
Umożliwia im to coraz lepsze wyszkolenie i specjalistyczny sprzęt, w który gminne jednostki OSP
są sukcesywnie wyposażane.Przy okazji jubileuszu warto przytoczyć kilka
faktów z historii Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gierałtowicach. - Utworzona została z inicjatywy najbardziej aktywnych mieszkańców sołectwa w roku 1887, pod nazwą „Związek Sikawkowy” . W roku 1911 wybudowano remizę stra-

Foto: Aleksandra Szwed

żacką, która mieściła się przy dzisiejszej ulicy
Karola Miarki. Wybuch I wojny światowej spowodował zawieszenie działalności. Wznowiona została w marcu 1919 roku. W latach 1919-1921
członkowie związku uczestniczyli w powstaniach
śląskich. W roku 1923 związek reaktywował
działalność pod nazwą: „Polska Ochotnicza Straż
Pożarna w Gierałtowicach”. W tym czasie kładziono naciska na szkolenie bojowe oraz niesienie
pomocy w klęskach pożarowych i żywiołowych.
Efektem tego były czołowe miejsca w różnych
zawodach i ćwiczeniach strażackich.
Wybuch II wojny światowej ponownie przerwał
działalność strażaków. Nie zaniechali jednak walki z wrogiem, ratowali mienie i sprzęt przed zniszczeniem. Po wyzwoleniu powrócili do dawnych,
dobrych tradycji strażackich, aktywnie prowadzili
działalność operacyjno-szkoleniową. Lata powojenne to częste zmaganie się ze sprzętem. Nierzadko zakupione samochody (w roku 1958
i 1965) musieli własnymi siłami przerabiać na
wozy bojowe. Lepsze czasy dla strażaków przyszły wraz z nowym wiekiem.
Przywołując historię straży pożarnej w Gierałtowicach nie sposób pominąć osoby, która współtworzy ją od pół wieku - prezesa Alfreda
Kubickiego. Z gierałtowicką jednostką OSP związany jest od roku 1962. Swoją służbę zaczynał jako
strażak. Obecnie pełni funkcje prezesa Zarządu
Gminnego OSP w Gierałtowicach i wiceprezesa
Zarządu Powiatowego OSP w Gliwicach. Jak
powiedział prezes ZP OSP Andrzej Frejno, Druch Alfred Kubicki jest dobrym duchem nie
tylko strażaków w gminie Gierałtowice, ale także
w całym powiecie. Gra
Tomasz
Tekst
i foto:Marcol
J. Miszczyk

Za nami kolejny Koncert Pieśni Sakralnych im. księdza Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego - urodzonego na Śląsku katolickiego duchownego, uważanego za
jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki barokowej.

19 kwietnia br. Chór „Skowronek” pożegnał
śp. Irenę Bryzik, swoją wieloletnią prezes
w latach 1986 - 2001 oraz Prezes Honorową od
roku 2002.
Chór jak i orkiestra uświetniły uroczystość
pogrzebową zmarłej, towarzysząc swojej zasłużonej druhnie w jej ostatniej drodze i łącząc się
z jej bliskimi w smutku i żalu. W ostatnim
pożegnaniu uczestniczyły poczty sztandarowe
chóru „Cecylia” z Paniówek, „Bel Canto” z Chudowa, „Słowik” z Przyszowic i „Skowronek”
z Gierałtowic. Obecni byli: Roman Warzecha
prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
prezes Kazimierz Bednorz i sekretarz Rita
Ferenc z delegacją Okręgu Rybnickiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr jak
również wieloletni dyrygent „Skowronka” Jerzy
Pogocki. Przedstawiciele chóru „Skowronek”,
Tadeusz Czech, Elżbieta Bismor i Teresa
Czapelka, złożyli kwiaty na grobie Prezes
Honorowej.

/Informacja własna chóru/

Jubileuszowy - XX koncert odbył się 15 kwietnia
br. w kościele parafialnym w Gierałtowicach, w ramach obchodów 35-lecia Gminy Gierałtowice.
Program wypełniły występy chórów z gminy
i po raz pierwszy Orkiestry Dętej przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Przyszowicach pod dyrekcją
Mirosława Hajduka.
Koncert otwarła orkiestra wykonaniem popularnej pieśni wielkanocnej pt. „Zwycięzca
śmierci”. Muzycy z Przyszowic występowali
jeszcze kilkakrotnie, na przemian z zespołami
śpiewaczymi.
Chóry zaprezentowały zróżnicowany i ciekawy
repertuar. „Cecylia” z Paniówek pod batutą Androniki Krawiec wykonała m.in. śpiewy z Taize
(rodzaj śpiewanej modlitwy), które stają się
bardzo popularne na świecie, a dla wielu z nich
opracowano polskie wersje językowe.
Tegoroczny jubilat - stuletni chór „Słowik”
z Przyszowic śpiewał m.in. utwory G. F. Haendla.
Dyrygował Henryk Mandrysz, na organach akompaniowała Barbara Jałowiecka-Cempura.
Kolejny jubilat, obchodzący w tym roku 25lecie działalności chór „Bel Canto” z Chudowa,
zaśpiewał pieśni: „Alleluja”, „Tiebie paiom”
i „Ten ci to dzień”. Dyrygowała Barbara
Jałowiecka-Cempura.

Dziesiąty tysiąc w Chudowie

17 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gierałtowicach odbyła się kolejna edycja
konkursu dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych naszej gminy pt.: „Asy z młodszej
klasy”. W tym roku impreza przebiegała pod
hasłem: MINI EURO GIERAŁTOWICE 2012.
Zabawie towarzyszył sportowy duch. Uczestnicy
konkursu rozpoznawali m.in. dyscypliny olimpijskie, musieli wykazać się również znajomością
ortografii i matematyki. Był również czas na
zmagania sportowe.
Trzecioklasiści dobrze się bawili. Największą
liczbę punktów zdobyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Przyszowicach, Cd. na stronie 6

Na zakończenie wystąpili gospodarze - chór
„Skowronek” z Gierałtowic. Zespół prowadzony
przez Beatę Stawowy wykonał m.in. „Ave
verum”, w którym partie solowe zaśpiewał duet:
Elżbieta Bismor i jej wnuczka Dominika Związek,
tworząc swoistą sztafetę pokoleń.
Koncert zorganizowali: Urząd Gminy w Gierałtowicach, GOK w Gierałtowicach oraz Chór
„Skowronek”. Poprowadziła go Gabriela Więcko.
Tradycją już jest, że uczestnicy koncertu obdarowywani są przez organizatorów kwiatami.
W tym roku wręczali je: wójt gminy Joachim
Bargiel oraz Agnieszka Czapelka reprezentująca
GOK w Gierałtowicach.
/J.M./

Chór „Słowik” oraz Towarzystwo Miłośników Przyszowic zapraszają 19 i 20 maja na
festyn, który odbędzie się przed pałacem
Raczków w Przyszowicach. Będzie on kolejną
imprezą zorganizowaną w ramach obchodów
35-lecia Gminy.
Pierwszego dnia (początek o godz. 17.00) odbędzie się koncert Orkiestry Dętej KWK SośnicaMakoszowy pod dyrekcją Henryka Mandrysza.
Wystąpią również chóry gminne oraz zespół
Alfa.
W niedzielę (20 maja) festyn rozpocznie się
o godz. 16.00. W programie m.in. finał konkursu: „Szukamy młodych talentów” - występ
uczniów Studia Muzycznego Gama Mirosławy
Sander oraz zespołu RAM.
Więcej szczegółów na plakatach reklamujących
imprezę.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
zaprasza 18 maja br. w godz. 17.00 - 20.00
na oryginalne warsztaty tworzenia słodkich kompozycji.
Bukiety z cukierków to wspaniały podarunek
z okazji Dnia Matki, czy Dnia Dziecka i nie
tylko!
Koszt uczestnictwa wynosi 40 zł. Wszystkich
chętnych zapraszamy!
Zapisy prowadzimy do 17 maja br. pod numerem
telefonu: 32 301 15 11, w godz. 7.00 - 15.00.

Rozpoczął się kolejny sezon spotkań na
zamku w Chudowie.
Najbliższa impreza to „Żydzi polscy”. Początek
13 maja o godz. 15.00. W programie spotkania
z kulturą żydowską znajdą się m.in. pokazy
tradycyjnych tańców żydowskich. Cd. na s. 6
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Dokończenie ze strony 5
w składzie: Denis Barszcz, Adam Kruczkowski, Patryk Wiszniowski, pod opieką pani
Anny Krzyckiej.
Gospodarzem imprezy była dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
Urszula Cieślik. Gościli na niej przewodniczący
Rady Gminy Gierałtowice Marek Błaszczyk,
kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia Barbara
Mansfeld, przewodniczący Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach Władysław Zawadzki oraz trener LKS 35 Gierałtowice Tomasz Macha.
Konkurs zorganizowali: B. Kulasa, G. Lubszczyk, E. Michalik, A. Słaboń, B. Sztejnbis,
U. Szymik-Smolnik, A. Winiarska.
/G.L./

Sandra Pyka
w Kadrze Narodowej Juniorek
Sandra Pyka z Paniówek, uprawiająca wyciskanie sztangi leżąc (kategoria
wagowa do 47 kg), powołana została do Kadry Narodowej Juniorek do lat 18.
Jest również rezerwową zawodniczką w składzie reprezentacji Polski na
zbliżające się Mistrzostwa Świata Juniorek w czeskim Pilźnie.

Sezon na zamku
w Chudowie
19 maja o godz. 20.00 rozpocznie się „Noc
Muzeów na Zamku w Chudowie”. Uczestników
czeka spotkanie z legendami chudowskiego
zamku. Będzie można również zwiedzić
zamkową wieżę.
20 maja od godz.15.00 przed zamkiem będą się
odbywały pokazy sprawności komandosów
z wojsk desantowo-powietrznych oraz pokaz pojazdów militarnych.
27 maja przed zamkiem odbędzie się wielki zlot
starych pojazdów. Początek o godz. 15.00.

Fani talentu łuczniczego Robin Hooda
i łuku klasycznego z wielu miast Polski
spotkali się 28 kwietnia w gierałtowickiej
Bekszy, na turnieju rozegranym w ramach
„II Rundy Ligi Południe 2012”.

Do tarcz ustawionych w lesie pod Bekszą
strzelało 78 łuczników. Przyjechali, często całymi
rodzinami, m.in.: z Pomorza, z Warszawy,
Krakowa, Wrocławia, Zakopanego i wielu miast
południowej Polski. Rywalizowano indywidualnie oraz drużynowo.
Liga Południe to cykl turniejów łucznictwa
tradycyjnego - objaśnia Aleksander Jarosz współorganizator zawodów. - Celem ligi jest
promowanie łucznictwa tradycyjnego oraz
aktywne spędzanie czasu w gronie znajomych
i przyjaciół. Zgodnie ze słowami Chuang Tzu
ważna jest dla nas sama idea i radość strzelania,
a dopiero na dalszym planie zwycięstwo.
W Europie turnieje łucznicze są bardzo popularne,
szczególnie u naszych południowych sąsiadów
Czechów. Chcielibyśmy ten piękny sport rozpropagować również u nas. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy na naszą
stronę http:// ligapoludnie.pl
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Miejsce w kadrze wywalczyła świetnymi
występami na zawodach rangi mistrzowskiej. W
roku 2011 zdobyła w Knurowie tytuł Mistrzyni
Polski Juniorek do lat 18 (w kat. wagowej do
57 kg), wyciskając na ławeczce sztangę ważącą
55 kg. Wynik ten dał jej równocześnie srebrny
medal Mistrzostw Polski w kat. wiekowej do lat
23. W marcu br. w Warszawie zdobyła kolejny
srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów,
wynikiem 50 kg, tym razem w lżejszej kategorii
wagowej do 47 kg.
Zawodnicy uprawiający wyciskanie sztangi
zrzeszeni są w Polskim Związku Kulturystyki,
Fitness i Trójboju Siłowego.
Sandra trenuje od 2 lat. Od samego początku na
siłowni działającej przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Gierałtowicach pod okiem znakomitego szkoleniowca Eugeniusza Mehlicha. Jest bardzo utalentowana, pracowita, systematyczna - chwali juniorkę trener Mehlich - ma
Dokończenie
ze s. nr 3
zadatki na dobrą zawodniczkę
fitness - dodaje.
- Do przyjścia na siłownię GOK-u namówił mnie
mój przyjaciel Adrian, który tam właśnie ćwiczył. -

opowiada Sandra - Zajrzałam, spodobało mi się i
zostałam. Już na drugim treningu miałam
sprawdzian siłowy. Wypadł bardzo dobrze i trener
zachęcał mnie do przygotowania się do zawodów.
Foto: archiwum
GOK
Z zajęciami na siłowni wiązałam
również
spełnienie jednego z moich marzeń - zrzucenia
kilku zbędnych kilogramów. Ważyłam wówczas 57
kg, to przy moim wzroście stanowczo za dużo.
Odpowiedni zestaw ćwiczeń i dieta zaproponowana przez trenera zadziałały. Ważę teraz 10 kg
mniej. - mówi uśmiechnięta zawodniczka.Sportowym marzeniem Sandry jest udział
w mistrzostwach świata i zdobycie na nich złotego
medalu. W ambitnych planach dopinguje ją jej
tato, który jest bardzo dumny z osiągnięć córki.
Sandra próbuje również sił w fitness i jeździe
konnej. Jej hobby to fotografia, z którą wiąże
plany zawodowe. W przyszłości chciałaby zostać
fotoreporterką i pracować w mediach. Obecnie jest
uczennicą I klasy Liceum Plastycznego w Zabrzu,
w którym zgłębia m.in. sztukę robienia
mistrzowskich zdjęć.

Zajęcia na Siłowni i Fitness w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach odbywają się we wtorki
i czwartki w godz. od 17.00 do 20.00. Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych mieszkańców
gminy.

Większość łuczników występuje w lidze pod
pseudonimami. W Bekszy najcelniej strzelał
Kirszniok, zdobywając 275 pkt. Drugi był An - 273
pkt., trzeci Wodzu 270 pkt., a czwarty Wiedźmin
261 pkt. Najlepszą drużyną okazała się czwórka
An-nonimów, która prowadzi również w
klasyfikacji generalnej Ligi Południe. Po dwóch
rundach najlepszym strzelcem jest An -323 pkt.,
przed Boullim 310 pkt. oraz Szeryfem i Rosomakiem po 300 pkt.
Organizatorzy imprezy pragną podziękować
mieszkance Bekszy, Bożenie Mandreli za
udostępnienie łucznikom terenów wokół posesji
oraz Agnieszce Nowak z Biura Promocji UG
Gierałtowice za miły kontakt i chęć współpracy.
/J.M./

informator

Reprezentantka Gardy Gierałtowice
Marlena Żal (waga kogucia do 54 kg) zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski
Juniorek w boksie. Druga nasza reprezentantka Klaudia Tomecka (waga piórkowa do 57 kg) dotarła do ćwierćfinału
MP. Zawody odbyły się w dniach 19-22
kwietnia w Toruniu.
Marlena została wypożyczona do Gardy na rok 2012
z Klubu Sportowego SPARTAN TEAM Knurów, gdzie na co
dzień trenuje Kick-Boks. Zawodniczka chciała bowiem
spróbować swoich sił w boksie.
Na mistrzostwach w Toruniu pokonała w walce eliminacyjnej Dominikę Poradzińską z Pomorzanina Toruń.
Pojedynek trwała zaledwie 30 sekund. Torunianka nie wytrzymała naporu Marleny i przegrała przez RSC.
W ćwierćfinale scenariusz był podobny. Wygrała ponownie Marlena Żal, już w pierwszej rundzie, pokonując
przez RSC z Sandrę Kamieniecką z Bukowiny Wałcz.
W półfinale skrzyżowała rękawice z Joanną Mazurkiewicz
z TSB Tarnów, zdobywczynią Pucharu Polski 2011. Po zaciętym i wyrównanym pojedynku przegrała jednak
w punktacji elektronicznej 9-13. Walka zrobiła duże
wrażenie na publiczności, która nagrodziła zawodniczki
mocnymi brawami. Pojedynek obserwował również trener
kadry juniorek. Po walce powołał reprezentantkę Gardy

Stanisław Oślizło żegna Henryka Bałuszyńskiego

Gierałtowice do kadry Polski juniorek, przygotowującej się
do Mistrzostw Europy, które w tym roku odbędą się
w naszym kraju.
Klaudia Tomecka wygrała walkę eliminacyjną MP z Agatą
Gozdal z klubu Róża Karlino. Okazała się zdecydowanie
lepsza kończąc pojedynek przed czasem w trzeciej rundzie
przez RSC.
W ćwierćfinale trafiła na reprezentantkę kraju Angelikę
Otto. Klaudia wygrał pierwszą rundę w punktacji elektronicznej 3-2. Jednak Otto w kolejnych rundach odrabiała
straty i ostatecznie wygrała pojedynek 12-6. Walka decydowała o zdobyciu brązowego medalu MP, niestety jeszcze
Źródło: GARDA
nie tym razem w przypadku Klaudii.

Dariusz Snarski - wielokrotny Mistrz Polski w boksie amatorskim, Mistrz
Świata WBF, IBF, UBF, a także szef Zawodowej Grupy Boxing Produktion
odwiedził 20 kwietnia klub bokserski w Gierałtowicach. Wielkie wrażenie na
mistrzu zrobiły osiągnięcia klubu, po zaledwie rocznym okresie działania. - Widać
, że wkładacie w pracę wiele serca, a to procentuje. Pamiętajcie jedno, że to właśnie
z najmniejszych miejscowości wyrastają najwięksi mistrzowie. - powiedział
Snarski.
Prezes Gardy Adam Firlit po rozmowie z zaprzyjaźnionym Snarskim otrzymał
zaproszenie dla bokserów naszego klubu na treningi z zawodowymi bokserami
BOXING PRODUKTION w trakcie obozu szkoleniowego w Wiśle. Snarski
zaprosił również bokserów Gardy na galę boksu zawodowego, podczas której będą
mieli okazję boksować w przedwalkach.
Źródło: GARDA

Foto: J. Miszczyk

Klaudia Wagner kontra Tomasz Semik

10 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach
rozegrano drugi turniej w ramach Szachowego Grand Prix 2012
Gminy Gierałtowice. Grano 7 rund tempem 15 minut na partię dla
każdego zawodnika.
W stawce 22 zawodników faworytem był Wojciech Waruga
z GKS Gwarek Ornontowice, posiadający najwyższy ranking wśród
uczestników. Waruga nie zawiódł i wygrał, choć nie przyszło mu to
tak łatwo jak w ostatnim turnieju. Turniej w Gierałtowicach robi się
coraz bardziej popularny i grają w nim coraz mocniejsi szachiści.
O zwycięstwo spacerkiem jest więc coraz trudniej. Tym przyjemniej
zaskoczyła postawa 10-letniej gierałtowiczanki Klaudii Wagner,
która w I rundzie sprawiła sporą niespodziankę, remisując z Tomaszem Semikiem posiadającym I kategorię szachową - teoretycznie
o 3 klasy silniejszą od III kategorii Klaudii.
Miejsca i dorobek pierwszej ósemki podajemy w tabeli.
Następny Turniej o GP w Szachach odbędzie się 22 maja
w GOK w Gierałtowicach. Serdecznie zapraszamy wszystkich
/J.M./
szachistów z gminy Gierałtowice i nie tylko!

II Turniej o, GP Gminy Gierałtowice 2012
Tempo gry - P 15 (pierwsza ósemka)
kat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
II
I
I
bk.
II
II
II

miejscowość
Wojciech Waruga - GKS Gwarek Ornontowice
Bronisław Wiechowski - Bytom
Tomasz Semik - TMS Roszada Gliwice
Kazimierz Tchórzewski - KS Dords Ruda Śląska
Grzegorz Koś - Łaziska Górne
Marcin Rosicki - MCKiS Jaworzno
Jan Mokrzycki - UKS Mat Zabrze-Grzybowice
Edward Pawłowski - Zabrze

6
6
5
4,5
4,5
4,5
4
4

7

Piłka nożna - Liga okręgowa (grupa IV)
Mogło być lepiej, ale i tak jest bardzo dobrze. Lider - LKS Jedność 32 Przyszowice zdobył w ostatnich
4 meczach jedynie 5 punktów. Przyzwyczajona do zwycięstw drużyna straciła nieco impet. Gdyby nie
dotkliwa porażka z Fortuną (0-2) i remis z Orłem Miedary (1-1), to awans do IV ligi byłby już prosty.
Jednak dalej z perspektywy Przyszowic liczby w ligowej tabeli napawają optymizmem. Jedność prowadzi
z przewagą ośmiu punktów nad drugim z naszych zespołów - Tempem Paniówki, a do zakończenia
rywalizacji pozostało już tylko 6 kolejek.
Liga okręgowa, grupa: Katowice IV
Klub

Derby gminy
Foto: J.M.

Jedność przegrywa z Fortuną
Tempo wygrywa w Rachowicach
W 21 kolejce spotkań Jedność Przyszowice
doznała pierwszej porażki w rundzie wiosennej.
O przykrą niespodziankę postarali się piłkarze
gliwickiej Fortuny. Na stadionie w Przyszowicach goście dwukrotnie pokonali Daniela
Piechotę. Pierwszego gola dla Fortuny strzelił
w 30 minucie Jakub Jaskółka. Na 2-0 podwyższył
Marcin Adamek. Gol padł tuż przed zakończeniem
pierwszej połowy.
W drugiej części meczu Jedność nie mogła
znaleźć klucza do otwarcia bramki gliwiczan
i wynik z pierwszej połowy utrzymał się do końca
spotkania.
Spotkanie krótko podsumował trener Jedności:
W mojej drużynie zabrakło skuteczności powiedział Eugeniusz Kołtko.
W tej samej kolejce spotkań Tempo Paniówki
pewnie wygrało 3-1 z KS 94 Rachowice.

Gminne Derby
Bezbramkowy mecz na szczycie
Derbowe spotkanie Tempa Paniówki z Jednością
Przyszowice było niewątpliwie meczem na
szczycie 22 kolejki rozgrywek IV grupy ligi okręgowej.
29 kwietnia na stadionie w Paniówkach wicelider
podejmował lidera tabeli. Dopisała pogoda i kibice
obydwu drużyn, których na stadion przyszło
ponad 300. Zabrakło jedynie goli.
Już na początku meczu sporą konsternację na
trybunach wzbudziło eksperymentalne ustawienie drużyny Jedności, która wystąpiła z Rafałem
Hajokiem na obronie. Trzeba przyznać, że najlepszy strzelec przyszowiczan wywiązał się z nowej roli znakomicie. Szybkość i precyzja napastnika pozwoliły mu celnie wymiatać większość
piłek w środkową cześć boiska. Jednak z tej strefy,

zwłaszcza w pierwszej połowie, piłka rzadko
wędrowała pod bramkę gospodarzy bronioną
przez Patryka Bytnara, jak również w przeciwną
stronę.
Mecz ożywił się dopiero po przerwie. Na boisku zaczynała dominować drużyna gości.
Kilkakrotnie z dystansu strzelali Michał Hutka
i Dominik Waluś, jednak bezskutecznie. Najdogodniejszą sytuację na objęcie prowadzenia
Jedność miała w 70 minucie. W trakcie zamieszania na polu podbramkowym gospodarzy,
wywołanego przez Ariela Mnochego, do piłki
dobiegł Hajok i mocno uderzył w kierunku bramki
Tempa, ale piłka trafiła w słupek.
Bezbramkowy remis chyba bardziej ucieszył
gospodarzy, ale i goście nie byli specjalnie zawiedzeni rozstrzygnięciem meczu.
Po spotkaniu trener Jedności Eugeniusz Kołtko
powiedział: Zespół wyszedł na boisko osłabiony
brakiem Krystiana Sosny i Łukasza Swobody
(za żółte kartki). Moja taktyka w tej sytuacji była
prosta - po pierwsze nie przegrać.
Dlatego na obronę wysłałem najbardziej
wszechstronnego w drużynie Rafała Hajoka.
Miał zabezpieczyć tyły umiejętnym przytrzymaniem piłki i z tej pozycji kierować grą.
Jerzy Weroński - trener Tempa: Spotkały się
dwie drużyny o równych umiejętnościach. Remis
jest sprawiedliwy, choć chcieliśmy wygrać. To my
gonimy lidera! W tej sytuacji każdy mecz jest dla
nas ważny.

24 kolejka
W 24 kolejce spotkań (5 maja) wicelider grupy
(Tempo) odnotował w meczu wyjazdowym wysokie zwycięstwo 5-1 nad MOSiR Spartą Zabrze.
Jedność zremisowała na własnym stadionie 1-1
z Orłem Miedary. Drużyna z Przyszowic wystąpiła bez najskuteczniejszego strzelca Rafała Hajoka (pauza za kartki). Pierwszego gola zdobyli
goście już w 12 minucie. Jedność długo nie potrafiła wyrównać. Dokonał tego dopiero Jakub
Musioł w 85 minucie spotkania.
/J.M./

1. Jedność Przyszowice
2. Tempo Paniówki
3. Fortuna Gliwice
4. Gwarek Zabrze
5. MKS Zabrze-Kończyce
6. Piast II Gliwice
7. Orzeł Miedary
8. KS 94 Rachowice
9. Tarnowiczanka St. Tarnowice
10. Ruch II Radzionków
11. Płomień Połomia
12. Polonia II Bytom
13. ŁTS Łabędy
14. MOSiR Sparta Zabrze
15. Silesia Miechowice
16. Carbo
Gliwice
Foto:
J. Miszczyk

Sezon - 2011/2012
M.

Pkt.

Bramki

24
24
24
24
24
24
23
24
24
23
24
24
24
24
24
24

54
46
44
38
37
36
33
31
29
28
28
27
26
23
23
20

50-24
50-29
56-42
35-25
39-30
46-40
32-23
38-43
30-38
38-46
44-52
46-42
30-34
31-49
38-48
18-56

Derby gminy
w klasie A
Do ciekawego spotkania derbowego doszło
21 kwietnia w Chudowie, gdzie w 18 kolejce
spotkań LKS Gwiazda Chudów zmierzył się
z LKS 35 Gierałtowice.
Przed meczem wspomniano Henryka Bałuszyńskiego.
Gospodarze przegrali derby pomimo, że do 30
minuty prowadzili już 2-0. Zespół z Gierałtowic
pierwszego gola zdobył w 35 minucie ze strzału
Sebastiana Brodzińskiego. Po przerwie do remisu
doprowadził Krystian Promny, a kwadrans przed
zakończeniem szalę zwycięstwa na korzyść gości
przechylił Wojciech Rozumek.
Wynik 3-2 dla Gierałtowic utrzymał się już do
zakończenia meczu.

Klasa „A” - grupa Zabrze
Klub
1. Górnik II Zabrze
2. Czarni Pyskowice
3. Tęcza Wielowieś
4. Zaborze Zabrze
5. Przyszłość II Ciochowice
6. Wilki Wilcza
7. Zamkowiec Toszek
8.Gwiazda Chudów
9. Orły Bojszów
10. LKS 35 Gierałtowice
11. MOSiR Stal Zabrze
12. Społem Zabrze
13. Amator Rudziniec
14. MKS II Zabrze-Kończyce
15. Zryw Radonia
16. Sokół
Łany Wielkie
Foto:
J. Miszczyk

Sezon - 2011/2012
M.

Pkt.

Bramki

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

59
50
47
45
44
38
33
28
27
24
22
22
21
20
20
14

82-24
53-25
47-27
55-28
35-21
49-37
34-39
29-29
29-45
35-63
37-51
30-43
31-47
30-51
33-46
23-56

