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    Dopiero po wejściu w życie ustawy 
o związku metropolitalnym w woje-
wództwie śląskim możliwe będzie roz-
poczęcie konsultacji społecznych ws. 
przystąpienia do niego gmin. Konsul-
tacje przeprowadzone zostaną także 
w naszej gminie. Decyzję w  sprawie 
przystąpienia do związku metropoli-
talnego podejmie również Rada Gminy 
Gierałtowice, głosując nad stosowną 
uchwałą. Metropolia ma powstać 
1 lipca br., i do tego czasu samorządy 
mają czas na decyzję o wstąpieniu do  
do niej, natomiast rozpoczęcie jej dzia-
łalności ma nastąpić 1 stycznia 2018 r.

   W związku z pracami nad tworze-
niem metropolii, 23 marca w Katowi-
cach odbyło się spotkanie w tej sprawie 
z udziałem wójta gminy Gierałtowice, 

Joachima Bargiela, oraz przedstawi-
cieli 36 śląskich samorządów. Popro-
wadziła je prezydent Zabrza, Małgo-
rzata Mańka-Szulik, a informacje 
techniczne na temat projektu przekazał 
Wojciech Skrzypek - dyrektor Górno-
śląskiego Związku Metropolitalnego.

    Członkostwo w związku ma przy-
nieść wymierne korzyści - bonus od 
państwa, w postaci dodatkowych 5% 
z dochodów z podatku PIT, trafi do 
budżetu związku. Szacuje się, że będzie 
to od 250 do 300 mln zł, przeznaczone 
na przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach metropolii. Będzie tańsza komu-
nikacja publiczna. Metropolia ułatwi 
zarządzanie przesyłu mediów - woda, 
gaz, prąd - mają powstać oszczędności 
w tym zakresie - wylicza wójt gminy 
Gierałtowice, dr Joachim Bargiel.  

    Nie ustalono jeszcze ile miast i gmin 
wejdzie w skład powstającej metro-
polii. Na ten temat ciągle toczą się 
rozmowy. Pod uwagę branych jest 
kilka wariantów - w każdym z nich 
znajduje się gmina Gierałtowice. 
Wariant pośredni zakłada 32 miasta 
i gminy. W tym wariancie, poza naszą  

gminą i sąsiednim Knurowem, w skład 
weszłyby jeszcze największe miasta 
Górnego Śląska i Zagłębia: Katowice, 
Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, 
Bytom, Chorzów, Piekary, Sie-
mianowice, Czeladź, Tychy, So-
snowiec, Mysłowice i Dąbrowa Gór-
nicza. Poza nimi także m.in.: Mikołów, 
Łaziska Górne, Pyskowice, Tarno-
wskie Góry i gmina Ożarowice, na 
której terenie znajduje się lotnisko 
Pyrzowice. W takim składzie metro-
polia liczyłaby ponad 2,192 mln mie-
szkańców. Prawdopodobnie jednak do-
łączą do niej kolejne gminy - z naszego 
powiatu brane są pod uwagę Pilcho-
wice i Sośnicowice. 

    Do zadań metropolii należało będzie 
m.in.: organizowanie publicznego 
transportu zbiorowego, kształtowanie 
polityki przestrzennej, działania rewi-
talizacyjne, promocyjne. Gminy mają 
zachować samodzielność w decydo-
waniu o tym, co i za ile zostanie zrea-
lizowane oraz mieć wpływ na kształ-
towanie działań całości związku, przy 
zachowaniu własnej odrębności i indy-
widualnego charakteru.

/JM - źródło: GZM/

Alicja Idzikowska 
ponownie mistrzynią Polski!

/ZSP w Gierałtowicach/

Drodzy czytelnicy!
Szanowni mieszkańcy gminy Gierałtowice!

Życzymy, by zbliżające się Święta Wielkanocne
przyniosły Państwu wiarę w lepsze jutro,

a w Waszych sercach, rodzinach i domach
zagościły radość, spokój i nadzieja 

odradzającego się życia. 
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Druk: CUD-DRUK 

    Do najbardziej istotnych punktów 
programu należało rozpatrzenie uchwał 
- radni podjęli ich sześć. Jednogłośnie 
głosowali za przyjęciem: korekt w bu-
dżecie oraz w wieloletniej prognozie 
finansowej gminy Gierałtowice, a także 
w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnianie w budżecie na rok 2018 
pieniędzy na fundusz sołecki. 

    Jednomyślnie podjęto także uchwały 
w sprawach przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi na tere-
nie gminy Gierałtowice oraz dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą: Prawo oświa-
towe na okres od 1 września 2017 r. do 
31 sierpnia 2019 r. 

    Ostatnią z uchwał podjęto w sprawie 
skargi Państwa Moniki i Stanisława 
Lempów, dotyczącej podziału działki 
nr 533/33. Oznacza to, że aktualnie 
skarga może być rozpatrzona przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.    

    Część interpelacji dotyczyła projektu 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gierałtowice”. Radny Paweł 
Hirsz złożył m.in. pisemną interpelację 
w sprawie zakwalifikowania 20 działek 
- zlokalizowanych przy ulicy Darwina 
w Paniówkach - do obszarów Usłu-
gowo-Produkcyjno-Handlowych, co 
ułatwi rozwój działających już tam firm 
i przyczyni się do powstania nowych.  

    Z kolei radna Mirosława Bałuszyń-
ska nawiązała w pisemnym wniosku do 
budowy przedszkola w Chudowie, 
proponując powołanie Komisji Dora-
źnej, która miałaby pracować nad pro-
jektem i przyszłą budową przedszkola. 
Radna zwróciła się także z pytaniem 
czy w budynku starego przedszkola 
w Chudowie, odzyskanym po Fundacji 
Zamek Chudów, znajdzie się miejsce 
dla niepełnosprawnego mieszkańca tej 
miejscowości, gdyż od 3 lat pozba-
wiony on jest własnego lokum. 

    W części sesji przeznaczonej na 
odpowiedzi, głos zabierał wójt Joa-
chim Bargiel. Poinformował on m.in., 
iż remont ulicy Spacerowej w Paniów-
kach przeprowadzony zostanie przed 
Dożynkami Powiatowymi, w ramach 
naprawy ścieżek rowerowych z wy-
korzystaniem środków pochodzących 
ze Starostwa Powiatowego. Wójt zdał 
także relacje ze swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym, przedsta-
wił również nowy projekt firmy 
TAURON, dotyczący obniżenia stawek 
za energię elektryczną przeznaczoną na 
ogrzewanie mieszkań piecami elektry-
cznymi.  

    W okresie międzysesyjnym radni 
pracowali w komisjach stałych Rady 
Gminy - szczegółowe informacje na ten 
temat przekazali przewodniczący po-
szczególnych komisji: Zygmunt 
Strzoda, Artur Tomiczek, Piotr 
Promny oraz Grażyna Malec. Osta-

tnia z wymienionych radnych poinfor-

mowała, iż kierowana przez nią 

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia 

zapoznała się m.in. ze stanem przy-

gotowań do budowy gminnego przed-

szkola w Chudowie. Znamy już firmę, 

która wykona projekt 4-oddziałowego 

przedszkola - to Jojko+Nawrocki Ar-

chitekci s.c. z Katowic, ta sama, która 

projektowała przedszkole w Paniów-

kach. Program funkcjonalno-użytkowy 

tego obiektu został opracowany we 

współpracy z dyrekcją SP w Chudowie 

oraz Ref. Edukacji i Zdrowia UG Gie-

rałtowice. Zakłada on, że przedszkole 

będzie można rozbudować do pięciu 

oddziałów. 

    - Komisja Budżetu i Planowania za-

poznała się z prognozowanymi skut-

kami likwidacji kopalni Makoszowy - 

poinformował Radę wiceprzewodni-

czący tej komisji, Artur Tomiczek. - 

Wnioski o naprawienie szkody gór-

niczej dalej będą realizowane przez 

Spółkę Restrukturyzacji Kopalń w By-

tomiu - relacjonował radny Tomiczek - 

jednak załatwienie sprawy wydłuży się, 

ponieważ finansowanie będzie pocho-

dziło z dotacji budżetu państwa.
Likwidacja kopalni Makoszowy  

spowoduje, że od stycznia br. gmina 

Gierałtowice nie będzie już otrzy-

mywała opłaty eksploatacyjnej, co 

uszczupli budżet o 0,5 mln zł. Szacuje 

się, że spadek wpływów do budżetu 

gminy, spowodowany likwidacją 

kopalni, ma w przyszłości wynieść 

około 1,2 mln zł.            /JM - źródło: materiały RG/

    Jak wiadomo, gmina Gierałtowice 
nie posiada własnych ujęć wody pitnej 
i zaopatrywana jest z zewnątrz przez 
kilku dostawców. Jednym z nich jest 
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
w Mikołowie, którego woda wtłaczana 
jest do sieci wodociągowej na obszar 
sołectwa Paniówki. Do Paniówek pły-
nie również woda od strony Chudowa 
i Przyszowic, nie odwrotnie.          

   Jako przedsiębiorstwo zaopatrujące 
ludzi w wodę pitną, zobligowani je-
steśmy do regularnego wykonywania 
badań kontrolnych, przeglądowych 
i innych, które mają dać pewność, że 
woda w naszych domach nie stwarza 
żadnego zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego i spełnia wszelkie wyma-
gania określone w prawie polskim i eu-
ropejskim.             

    Wyniki badań otrzymane z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gliwicach, w dniu 23 lutego 
2017 r., okazały się niekorzystne w so-
łectwie Paniówki, czego bezpośrednim 
następstwem była decyzja o unierucho-
mieniu wodociągu na terenie całego 
sołectwa. Punktem pobrania próbki 
wody była m.in. studnia wodomie-

.
.

.
.

rzowo-zakupowa na granicy wodocią-
gów sołectwa Paniówki z Borową Wsią 
w Mikołowie, stąd uzyskaliśmy 
informacje o źródle zagrożenia, które 
w późniejszych dniach zostały ofi-
cjalnie potwierdzone przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, jak również sam 
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 
w Mikołowie.                       

    Należy zaznaczyć, iż jednocześnie 
woda na terenie pozostałych sołectw 
spełniała wszelkie wymagania w zakre-
sie badanych parametrów. Powiatowa 
Inspekcja Sanitarna z Gliwic rozpo-
częła stały, 24 godzinny monitoring 
sieci wodociągowej w Paniówkach pod 
kątem bakteriologii. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we 
współpracy z Zespołem Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Gminy w Gierał-
towicach oraz z pomocą Ochotniczych 
Straży Pożarnych z każdego sołectwa, 
sołtysów, księży i innych społecznie 

.
. 

zaangażowanych osób, przeprowadziło 
szeroką akcję informacyjną dotyczącą 
niezdatności wody do spożycia na tere-
nie sołectwa Paniówki. Jednocześnie 
zorganizowane zostały zastępcze pun-
kty poboru wody dla mieszkańców. 
Rozpoczęto dokładne płukanie i dezyn-
fekcję sieci wodociągowej.          

    W piątek, 24 lutego przez wzgląd na 
szczegółowo przeprowadzone badania 
wody na obszarze samych Paniówek, 
we współpracy z działem technicznym 
naszego Przedsiębiorstwa, Państwowy 
Inspektor Sanitarny wydał decyzję 
o podziale sołectwa na strefę z wodą 
zdatną do spożycia przez ludzi oraz 
strefę zagrożoną, gdzie woda pozo-
stawała niezdatna do spożycia. Zam-
knięte zostały zasuwy na sieci wodo-
ciągowej rozdzielając obie strefy. 
Zabieg ten pozwolił znacząco zawęzić 
obszar i zmniejszyć skalę problemu.  

.
.

.
.

    Trwające czynności technologiczne 
(płukanie i chlorowanie sieci) pozwo-
liły bardzo szybko i zdecydowanie po-
prawić jakość wody, jednak ze względu 
na początkowy brak działań ZIM 
Mikołów i unieruchomienie w później-
szym czasie wodociągu na terenie 
niektórych sołectw Mikołowa, sieć po-
zostawała zamknięta.         

    Informacja o niezdatności wody do 
spożycia przez ludzi została oficjalnie 
odwołana przez Państwowego Inspe-
ktora Sanitarnego w poniedziałek, 
27.02.2017 r. o godzinie 10:00. 
Przyczyną skażenia było zanieczy-
szczenie ujęcia wody w Rusinowie 
(ZIM Mikołów), najprawdopodobniej 
wskutek tegorocznych roztopów.   

.

.
.

.

/PGK Sp. z o.o. 
z siedzibą w Przyszowicach/

    Gminny Ośrodek Kultury oraz gmina 
Gierałtowice zapraszają na tradycyjny 
Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie 
się 9 kwietnia w salkach przy kościele 
w Paniówkach, w godz. od 8.00 do 
16.30. Na stoiskach będzie można 
nabyć m.in. ozdoby świąteczne: stroiki, 
pisanki, palmy, serwetki itp.

    Konkurs skierowany jest do solistów, 
zespołów wokalnych i zespołów instru-
mentalno-wokalnych wykonujących 
szeroko rozumianą muzykę rozrywko-
wą oraz utwory własne. Do eliminacji 
można przystąpić w trzech kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalne.

    Zapisy do 14 kwietnia w GOK 
w Gierałtowicach osobiście lub pod nr 
tel. 32 301 15 11.

    Zwycięzcy eliminacji wezmą udział 
w konkursie głównym, który odbędzie 
sie 11 czerwca, w trakcie Śląskich 
Godów Gminy Gierałtowice. 

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne 
na : www.gok.gieraltowice.pl

   Chór Skowronek z Gierałtowic 
zaprasza na Jubileuszowy XXV Kon-
cert Pieśni Sakralnych im. ks. Grze-
gorza  Gorczyckiego, który odbędzie 
się 22 kwietnia w kościele para-
fialnym w Gierałtowicach.
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    Od stycznia br. oficjalnie rozpoczęto 
likwidację kopalni. Do końca lutego 
z Makoszów przeniesiono blisko 900 
górników. Najwięcej (580) do Jastrzę-
bskiej Spółki Węglowej, głównie na 
kopalnię Knurów-Szczygłowice. 290 
pracowników znalazło zatrudnienie 
w PGG, skupiającej m.in. kopalnie 
Sośnica, Halemba i Pokój, natomiast 
16 trafiło do Węglokoksu. Część zatru-
dnionych skorzystała z jednorazowych 
odpraw górniczych.

    Z załogi liczącej w ubiegłym roku 
ok. 1440 osób na Makoszowach pra-
cuje obecnie 359 górników, zajmują-
cych się wdrażaniem procesu likwi-
dacji. Likwidowanie Makoszów po-
trwa do 2021 roku - tak wynika z za-
twierdzonego w marcu programu li-
kwidacji zabrzańskiej kopalni. - Pro-
gram zaakceptowany został przez 
ministra energii - poinformowała 
(14 marca) portal górniczy nettg.pl  
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

Cały proces likwidacji ma kosztować 
do 490 mln zł - Ta kwota zawiera nie 
tylko likwidację techniczną ale i wy-
płaty, odprawy, opłaty środowiskowe, 
usuwanie szkód górniczych, rekulty-
wacje terenu, podatki, niezbędne na-
kłady na przekierowanie wody do KWK 
Sośnica - wyjaśnił na łamach górni-
czego portalu nettg.pl, Witold Jaj-
szczok, rzecznik SRK. Na rok 2017  
Ministerstwo Energii przyznało SRK 
77 mln zł.   

   Koniec kopalni staje się faktem, choć 
w jej pokładach zalega jeszcze około 
57 mln ton węgla. Na Makoszowach 
jest nikłe zagrożenie metanowe i tąpa-
niami. Kopalnia należy do najbezpie-
czniejszych. - Likwidacja kopalni jest 
wynikiem braku woli politycznej do 
podjęcia działań umożliwiających jej 
funkcjonowanie - twierdzi Piotr Pro-
mny ze ZZ Ratowników KWK Mako-
szowy i w swoim zdaniu nie jest 
odosobniony. 

/JM - źródło: P. Promny i  nettg.pl/

   Zapowiadane przez obecny rząd 
zmiany prawa zmierzają do ponownej 
centralizacji państwa i pozbawienia 
samorządu rzeczywistego udziału 
w sprawowaniu władzy publicznej - 
m.in. takie obawy wyrazili uczestnicy 
Forum. Swoje stanowisko w tej kwestii 
sprecyzowali w „Karcie Samorzą-
dności” oraz Apelu w obronie samo-
rządności terytorialnej. Powołano 
także Samorządowy Komitet Prote-
stacyjny. 

    Uczestnicy zjazdu w otwartej deba-
cie dzielili się swoimi uwagami i pro-
pozycjami działań w obronie zapisa-
nych w Konstytucji RP podstaw pol-
skiej samorządności i praw wybor-
czych obywateli. - Osiągnęliśmy za-
mierzony rezultat poprzez zjedno-
czenie środowiska i przedstawienie 
propozycji dalszych działań - mówi 
Marek Olszewski, przewodniczący 
Związku Gmin Wiejskich RP.

    Forum zostało zorganizowane przez 
sześć organizacji samorządowych: 
Związek Miast Polskich, Związek 
Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii 
Polskich, Związek Województw RP, 
Związek Powiatów Polskich, Unię 
Miasteczek Polskich i  Ogólnopolskie 
Porozumienie Organizacji Samorzą-
dowych.

JM - źródło: Serwis Samorządowy PAP

    2016 - był dobrym rokiem dla stra-
żaków z Gierałtowic. W ich szeregach 
pojawiło się 10 nowych członków. 
Utworzono młodzieżową drużynę po-
żarniczą, która ma zamiar skutecznie 
rywalizować w zawodach pożarni-
czych OSP. Druhowie z Gierałtowic 
wygrali plebiscyt „Dziennika Zacho-
dniego” na najpopularniejszą jednostkę 
OSP województwa śląskiego. Akty-
wnie wspomagali organizację wielu 
lokalnych imprez. Przede wszystkim 
jednak zawsze można było na nich 
liczyć w sytuacjach zagrożenia mienia 
i życia. - W roku 2016 jednostka inter-
weniowała 18 razy - 10 wyjazdów do 
pożarów, pozostałe związane były 
z pompowaniem wody i usuwaniem 
gniazd niebezpiecznych owadów, m.in. 
szerszeni - wylicza naczelnik OSP Gie-
rałtowice, Damian Slany. 

    

  Za olbrzymie zaangażowanie i współ-
pracę z miejscową społecznością, 
dziękowali druhom obecni na zebraniu 
goście, m.in.: wójt gminy Joachim 
Bargiel, sołtys Gierałtowic Gerda 
Czapelka i dyrektor GOK Piotr 
Rychlewski. Znalazła się również oka-
zja do wręczenia odznaczenia jednemu 
z druhów - Łukasz Spratek otrzymał 
brązowy medal za zasługi dla pożar-
nictwa i zasłużone gratulacje od za-
rządu OSP i wójta gminy.    

/Tekst i foto: JM/

    Pożar wykryto we wczesnym sta-
dium. Na miejsce zdarzenia szybko 
przyjechały zastępy strażackie, dzięki 
temu straty materialne nie są duże - 
spłonęła jedynie górna część gonto-
wego dachu od strony zamku. W po-
żarze nikt nie ucierpiał - goście oberży 
zawczasu opuścili budynek, a personel 
otwarł hydranty i zlał wodą dach.

    Właściciel oberży poinformował na 
portalu społecznościowym, że pomi-
mo tego zdarzenia, wszystkie zapla-
nowane w najbliższym terminie przy-
jęcia odbędą się planowo. Dziękował 
również rowerzyście, który pożar zau-
ważył, strażakom za sprawnie przepro-
wadzoną akcje oraz personelowi.

Foto: OSP Gierałtowice

/-/
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   Zadanie znalazło się wśród przed-
sięwzięć wyłonionych w otwartym kon-
kursie na zadania publiczne Gminy 
Gierałtowice w zakresie kultury i sztu-
ki. Na jego realizację samorząd prze-
znaczy 15 tys. zł z budżetu gminy.    

    - Nasze stowarzyszenie od kilku lat 
organizuje na terenie Gminy Gierałto-
wice cykliczne zajęcia aktywizujące dla 
osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną, które cieszą się dużym zaintereso-
waniem - mówi prezes Urszula Kraw-
czyk.  - Działania te pokazują, że istnie-
je zapotrzebowanie na kontynuowanie 
tej cennej inicjatywy, która umożliwia 
niepełnosprawnym nie tylko ciekawe 
spędzenie czasu wolnego, ale także 
wpływa na podniesienie poziomu uspo-
łecznienia tej grupy. Prowadzenie 
takich zajęć jest niezbędne, ponieważ 
jest to jedyna inicjatywa skierowana 
bezpośrednio do osób z niepełnospra-
wnością intelektualną w Gminie Gie-
rałtowice.              

   Wiceprezes Ewa Dudzińska zazna-
cza, iż wspomniane działania są nie-
zwykle ważne, gdyż mają na celu pobu-
dzenie aktywności w czasie wolnym: 
- Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza 
z niepełnosprawnością intelektualną, 

.
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są zazwyczaj wyobcowane ze swojego 
lokalnego środowiska. Nie integrują się 
z innymi ludźmi i nie znają żadnych form 
aktywności w czasie wolnym, a abso-
lutnie każda ich aktywność poza domem 
wpływa pozytywnie na poprawę ich 
uspołecznienia i usamodzielnienia, co 
zapobiega wykluczeniu społecznemu 
i marginalizacji tej grupy społecznej. 

    Obydwie panie zapewniają, że war-
sztaty twórcze posłużą doskonaleniu 
zdolności manualnych, rozwojowi per-
cepcji, wyobraźni i samodzielności 
twórczej. Dadzą także możliwość za-
spokojenia ich potrzeb psychofizy-
cznych, takich jak: potrzeba pozna-
wcza, akceptacji, aktywności, twórcze-
go działania, potrzeba kontaktu emo-
cjonalnego i społecznego, potrzeba 
osiągnięcia sukcesu oraz bycia doce-
nionym.

    - Osobowość człowieka kształtuje się 
w zetknięciu z otaczającym światem. 
Sztuka jest tą dziedziną, która może 
dopomóc w rozumieniu rzeczywistości 
oraz budowaniu do niej pozytywnego 
stosunku. Rozbudza myślenie i emocje, 
zachęca do postawy twórczej, rozwija 
potrzebę kontaktu z ludźmi, uczy warto-
ściowania. Odgrywa zatem ważną rolę 

.

również w życiu osób z niepełnospra-
wnością intelektualną - tłumaczą nasze 
rozmówczynie.             

    Oprócz warsztatów rękodzielniczych 
odbędą się warsztaty kulinarne. - W po-
przednich projektach cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Nasi podopieczni 
mieli okazję przygotowywać proste po-
trawy regionalne. Tego typu działania 
mają na celu opanowanie podstawo-
wych czynności w zakresie przygotowy-
wania posiłków, higieny i estetyki poda-
wania posiłku, nabycia umiejętności 
dekorowania stołu z uwzględnieniem 
rodzaju uroczystości, wykształcenie 
umiejętności estetycznego przygoto-
wania miejsca do spożywania posiłków 
- słyszymy. - W przypadku osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną bardzo 
ważna jest powtarzalność prowadzo-
nych działań, ponieważ to pozwala im 
utrwalić nabywane umiejętności.                   

    W projekcie udział weźmie 12 osób, 
mieszkańców Gminy Gierałtowice, 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Zajęcia odbywać się będą w świetlicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Paniów-
kach. Realizacja projektu rozpoczęła się 
6 marca, potrwa do 10 grudnia 2017 
roku. Rodzice i opiekunowie dzieci nie 
kryją wdzięczności za wsparcie ich po-
czynań: - Serdecznie dziękujemy Gmi-
nie Gierałtowice za dotację na reali-
zację zadania publicznego. Podzięko-
wania kierują też do GOK za udo-

.
.
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Gierałtowice. Spotkanie Józefów

  Dobrą tradycją, zapoczątkowaną 
jeszcze za kadencji śp. wójta 
Herberta Gawlika, są coroczne spot-
kania wójta Gminy Gierałtowice  
Józefami - postaciami, których co-
dzienna praca i działalność mają duże 
znaczenie dla lokalnej społeczności.            
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    Inspiracją i pretekstem są imieniny 
Józefa, w tradycji chrześcijańskiej 
odwołujące się do św. Józefa z Naza-
retu, patrona rodzin, wzoru skrom-
ności, sprawiedliwości i pracowitości. 
Wokół takich - ale nie tylko tych - cnót  

toczą się rozmowy z udziałem ucze-
stników spotkania. 
  Tym razem gośćmi wójta Joachima 
Bargiela byli Józefowie: Buchczyk, 
Kornas, Kapłanek, Maślanka, Ro-
żek, Jaworek, Długaj, Nowak i ks. 
Świerczek. Panowie podzielili się uwa-
gami o działalności samorządowej oraz 
wymienili refleksjami, doświadcze-
niami i propozycjami odnoszącymi się 
do różnych sfer życia środowiska i spo-
łeczności.              ./bw/

/bw/



    8 marca grupa Zakręcone była go-
ściem na spotkaniu pasjonatek ręko-
dzieła w Przyszowicach. Tam, w tra-
kcie dwóch godzin, pod okiem Olgi 
Palecznej wszystkie chętne osoby 
uczyły się  ozdabiać świąteczne jajka 
sitowiem. Technika ta znana w okoli-
cach Raciborza jeszcze przed wojną, 
obecnie bardziej popularna jest na 
Kurpiach i Podlasiu. Olga Paleczna już 
od 15 lat okleja wydmuszki białym 
rdzeniem sitowia oraz wełną, tworząc 
na nich ciekawe wzory. - Robię pokazy, 
warsztaty w muzeach, szkołach, biblio-
tekach, klubach i startuję w konkur-
sach. Dziś uczyłam panie tutaj i efekt 
był wow! - relacjonuje pani Olga.

    27 lutego w Przyszowicach odbyły 
się pierwsze w tym sezonie warsztaty 
doświadczeń naukowych dla dzieci. 
Zajęcia z Ciekawymi Świata Odkry-
wcami poprowadziła Joanna Pęcak-
Rajca. W trakcie 2 godzin przy użyciu 
wielu różnego rodzaju przyborów 
i produktów uczestnicy badali 
działanie wody i powietrza. 

    Sprawdzili ich właściwości na kilka 
sposobów. Odkryli, że wypełniony 
wodą balon nie zapala się, stawiali 
bańki, cierpliwie wrzucali monety do 
szklanki i obserwowali jak powstaje 
menisk wypukły. Praktyczne zajęcia 
przybliżające zjawiska fizyczne to 
świetny sposób na przyswojenie 
wiedzy. 

    Wszystkich zainteresowanych 
dołączeniem do grupy zachęcamy do 
śledzenia informacji na temat kolej-
nych wydarzeń na stronie internetowej 
www.gok.gieraltowice.pl  oraz profilu 
FB Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
rałtowicach.

   Dziewczęca grupa taneczna OMEGA 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Gie-
arałtowicach miała okazję zaprezen-
tować się publiczności spoza naszej 
gminy - okazją była V Wojewódzka 
Gala Tańca w Mikołowie. Występ był 
jednocześnie debiutem OMEGI na tego 
typu imprezie. Kolejny już 30 marca 
w Gliwicach. Zespołem kieruje znana 
tancerka i instruktorka Kimi Łago-
wska, która w naszym GOK prowadzi 
również zajęcia tańca dla młodszych 
dzieci. /-/

    Koncert odbył się w sobotę, 11 mar-
ca. Okazją był Międzynarodowy Dzień 
Kobiet. - Zaprezentowaliśmy klasyczny 
repertuar. Wystąpili: Marta Goldman, 
Ewelina Kulińska, Monika Matera, 
Alicja Jarek, Miłosz Wojtowicz i Łu-
kasz Wójcik - relacjonuje współorga-
nizatorka koncertu Mirosława Sander, 
prezes Stowarzyszenia Muzycznego 
Mozart i Chopin. - Publiczność była 
zachwycona! Widzów wręcz oszołomiła 
technika naszych uczniów.

    Artyści z Gminy Gierałtowice nie 
pierwszy raz zachwycają publiczność 
za granicą. Ich talent poparty sporymi 
umiejętnościami budzi niekłamany 
podziw słuchaczy. Nic dziwnego, że 
muzycznie uzdolnione nastolatki są 
zapraszane na kolejne występy.    .

Prezes Sander nie kryje radości i  sa-
tysfakcji. - Nie ma krzty przesady 
w słowach, że udanie rozpoczęliśmy 
kolejny artystyczny sezon - mówi. 
Nasze stowarzyszenia aktywnie pro-
mują polską młodzież, przynosząc też 
chlubę naszej lokalnej społeczności…

/bw/
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/M.M-B./

/Tekst i foto: M.M-B./

   10 marca Pracownia 

Eko Deko gościła 

niezwykłe florystki 

Annę i Zuzę z Naboo-

projekt z natury.  

Dziewczyny popro-

wadziły warsztaty 

„ L a s  w  s ł o i k u ” ,  

podczas których ucze-

s t n i c z k i  s a d z i ł y  

własny las i uczyły się 

jak go pielęgnować.

    Piękne duże słoje 
w trakcie zajęć za-

częły zamieniać się w oryginalne, 

skomponowane według własnego 

gustu skrawki lasu. Panie na specjalnie 

dobranym podłożu zasadziły paprotki, 

mchy i bluszcze. Nie zabrakło kamieni, 

kory, gałęzi, szyszek. Osobną pracę 

stanowiło odlanie gipsowych nakry-

wek do słojów. Największą sztuką 

jednak jest odpowiednia pielęgnacja, 

zapewnienie właściwych warunków, 

Utrzymanie ekosystemu tak by las 

przetrwał i żył jak najdłużej. Dlatego 

fachowa wiedza, którą dzieliły się 

florystki była niezbędna.

    Naboo - projekt z natury - z pewno-

ścią nie ostatni raz przybył do Pracowni 

Eko Deko by inspirować i zarażać pasją 

do pięknych i niebanalnych roślinnych 

dekoracji.

Warsztaty w Przyszowicach

Oklejane sitowiem i wełną

    15 i 22 marca w Chudowie odbywały 
sie zajęcia wykonywania śląskich 
kroszonek metodą rytowniczą. Jak co 
roku nie zabrakło chętnych - tworze-
niem misternych prac zajęło się 25 
osób, w tym czworo dzieci. Instru-
ktorką zajęć była Joanna Urbanik, 
prowadząca je od kilku lat, w ramach 
współpracy z GOK. 

    Każdy uczestnik na pofarbowanym 
jajku wiertłem dentystycznym wydra-
pywał wybrany wzór. Zazwyczaj były

to motywy roślinne. Sztuka ta wyma-
gała precyzji, cierpliwości i czasu. 
Warsztaty trwały około 3 godzin a efekt 
jak zwykle był imponujący. Pani 
Joanna - członkini Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gierałtowicach - jest 
laureatką wielu konkursów zdobienia 
jaj wielkanocnych. Ucząc innych i pre-
zentując własne dzieła, dba, by tradycja 
kroszonkarska przetrwała jak naj-
dłużej.

Zdobione techniką rytowniczą
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    Głównymi pomysłodawczyniami 
były Joanna Bartoszek i Janina Ży-
mełka, które w ten sposób chciały 
wykorzystać sporą kolekcję strojów 
oraz bielizny z okresu ubiegłego stu-
lecia. Pasjonatce kultury ludowej 
Joannie Bartoszek udało się zgro-
madzić 8 oryginalnych jakli z początku 
XX w oraz  kilka chust nagłownych 
i naramiennych, które zostały podaro-
wane przez panie z Paniówek i Gierał-
towic. Reszta odzieży została zrekon-
struowana z dbałością o każdy detal na 
podstawie licznej fachowej literatury. 

    W trakcie pokazu zaprezentowano 
16 strojów w tym bieliznę. Nie obyło 
się bez omówienia elementów garde-
roby. I tak spora widownia mogła po-
dziwiać: strój cieszyński, pszczyński, 
górali śląskich, stroje codzienne dam-
skie i męskie, dawne stroje obrzędowe,  
jakle na różne pory roku oraz bieliznę 
z minionego wieku. Na keyboardzie 
grała Ewa Domagała tworząc nieod-
zowne przy każdym pokazie mody  tło 
muzyczne.

   Agnieszka Strzyżewska miała na 
sobie strój cieszyński wyjściowy, który 
wydaje się być na tle innych najbardziej 
ozdobny, z licznymi elementami biżu-
teryjnymi, do którego obowiązywały 
białe pończochy. Jest dość ciepły ze 
względy na grubą bawełnę i średnio 
wygodny dla współczesnej kobiety 
zwłaszcza przyzwyczajonej do sporto-
wego stylu, jednak bardzo elegancki -  
podkreśla modelka.
Strój pszczyński ubrała Janina Ży-
mełka, która również odważyła się 
pokazać w dawnej bieliźnie. Miałam na 
sobie koszulkę i halkę. Czułam się 
w tym dobrze ponieważ była to odzież 
lniana, lekka i przewiewna - relacjo-
nuje. Ciasnochę (odpowiednik gorsetu) 
oraz spodnicę (halkę) prezentowała 
Agnieszka Gorszanów. Zimowy strój 
wyjściowy czyli jakle z aksamitu ze 
szpicom (koronką), kiecka i ręcznie 

 malowana zopaska (fartuch) oraz czer-
wone korale z doczepionym krzyży-
kiem nosiła na pokazie Urszula 
Hynisz.

   Jedna z najmłodszych modelek, Kry-
styna Bartoszek, wcieliła się nato-
miast w postać panny młodej z prze-
łomu XIX  i XX w.  Włożyła jedwabną 
jakle ze szpicom - czarną, plisowaną 
czarną kieckę (spódnicę) i jasną 
zopaskę. Uzupełnieniem była zielona 
kokarda pod szyją i żółte korale. Głowę 
zaś zdobił wianek mertowy z zieloną 
wstążką.

    Ten niezwykły wieczór był okazją do 
zaakcentowania jednego z podstawo-
wych zadań Kół Gospodyń Wiejskich 
jakim jest popularyzowanie folkloru 
i zwiększanie udziału mieszkańców 
wsi w dziedzinie kultury.

   - Są święta w naszym kalendarzu 
najdroższe i najbliższe, bo wywołują 
falę marzeń najczulszych i najmil-
szych  -  K. Chojecka, „Ten nastrój”. 
.                                   
   Tymi słowami 16 lutego została roz-
poczęta jedna z najważniejszych uro-
czystości naszego gimnazjum - Dzień 
Seniora. Jak co roku impreza zorga-
nizowana została przy filiżance kawy, 
gdzie nasi goście mieli okazję obej-
rzenia swoich ukochanych wnucząt nie 
tylko w roli uczniów, ale aktorów, pio-
senkarzy i tancerzy. Program zaintere-
sował wszystkich. Uczniowie zaprosili 
dziadków w niezapomnianą podróż po 
Europie. Pokazano spacery uliczkami 
Paryża, karnawał w Wenecji, zaprezen-
towano pokazy sportowe, muzyczne 
oraz taneczne. 

   Uwieńczeniem popołudniowego spo-
tkania był film, ukazujący nasze szkol-
ne życie, autorstwa uczniów z klasy 
III A gimnazjum. W tym roku główny-
mi organizatorami były klasy pierwsze 
gimnazjum wraz z wychowawcami, 
paniami Eweliną Lechus i Celiną Wi-
duch .                                                                                   .  

/E. Lechus/

    W piątek, 24 lutego, w gimnazjum 
odbył się po raz pierwszy Półmetek, 
który zorganizowali uczniowie klas 
drugich wraz z wychowawcami: pania-
mi M. Weres-Gręzicką i A. Kaniewską 
oraz panem M. Mnichem. 
Na tę wyjątkową okoliczność ucznio-
wie przygotowali eleganckie kreacje, 
pięknie przystrojoną salę i doskonałą 
zabawę, którą poprowadzili kreatywni 
koledzy z klasy trzecich - Jakub Nocoń 
i Jakub Szolc. 

   Bal półmetkowy otworzyła wiceprze-
wodnicząca Samorządu Szkolnego 
Marta Szołtysek. Oprócz doskonałej 
muzyki i tanecznego szaleństwa nie 
zabrakło konkursów, które wprowa-
dziły uczestników w szampański na-
strój. Niezastąpiona Pani Ela zadbała 
o wykwintną oprawę kulinarną spotka-
nia, bo przecież wiadomo - najedzony 
gimnazjalista to zadowolony gimna-
zjalista. 

    Po pysznej kolacji znów przyszedł 
czas na zabawę i śpiew. Wszyscy opu-
ścili mury szkoły zadowoleni i uśmie-
chnięci - taka ponadczasowa impreza 
z pewnością jeszcze na długo zostanie w 
pamięci.                         .

/M. Mnich/

/Mirosława Mirańska-Baraniuk/

   Słowik: śpiew na chwałę i radość
Dokładnie 41 wydarzeń odnotowano w 
„Kronice” chóru Słowik w 2016 roku. 
17 razy zespół uświetniał nabożeństwa 
w intencji chórzystów. Dwukrotnie 
śpiewał podczas biskupiej wizytacji 
w przyszowickiej parafii, którą przepro-
wadził biskup pomocniczy Marek 
Szkudło. - Dwa razy wykonaliśmy też 
Pasje z udziałem naszych solistów, pro-
wadziliśmy Różaniec Święty oraz śpie-
waliśmy podczas procesji Bożego Ciała 
- czytamy w sprawozdaniu chóru.

    W ubiegłym roku Słowik wziął udział 
w siedmiu koncertach. Dwa z nich 
organizował - Koncert Kolęd (z udzia-
łem innych zespołów) i Koncert Pieśni 
Patriotycznych (występ z Orkiestrą Dę-

tą Makoszowy). Szczególnie mile 
chórzyści wspominając koncerty kolęd 
w kościele w Makoszowach i MOK 
W Zabrzu. W obydwu współuczestni-
czyła Górnicza Orkiestra Dęta Mako-
szowy. - Koncerty te cieszyły się ogrom-
ną sympatią i wielkim zainteresowa-
niem wśród słuchaczy, a naszym chórzy-
stom przyniosły dużo radości i wielką 
satysfakcję - podkreślają Słowiki.                  

   Zespół nie poprzestaje na koncerto-
waniu. Zorganizowano dwie piel-
grzymki - do Częstochowy i Lichenia. 
Nie zabrakło imprez środowiskowych. 
Delegacja chóru wzięła też udział 
w uroczystościach jubileuszowych za-
przyjaźnionego chóru Dvorak w Uher-
skim Brodzie w Czechach.         

    Podczas zebrania podsumowującego 
ubiegły rok chórzyści dziękowali sobie 
za pracowite i koleżeńskie wspieranie 
się. Szczególnie ciepłe słowa kierowa-
no do prezes chóru Ireny Cziumplik, 
dyrygenta Henryka Mandrysza oraz -
docenianej za niezwykłe oddanie - Bar-
bary Jałowieckiej-Cempury. Cieszo- 

 .
.

 .

 

no się z obecności w śpiewaczym gronie 
nowych chórzystek, ale też nie zapo-
mniano o druhach i przyjaciołach, 
którzy odeszli na zawsze. We wdzię-
cznej pamięci wszystkich Słowików 
pozostaną śp. Aleksander „Oleś” 
Wilczek i Henryk Biegun.      

Cecylia: moc artystycznych przeżyć
- To był rok, który obfitował w arty-
styczne wydarzenia - oceniła minionych 
12 miesięcy z życia chóru Cecylia pre-
zes Stefania Rudnik podczas zebrania 
sprawozdawczego. Podobnego zdania 
byli pozostali członkowie chóru, two-
rzący jego zarząd wiceprezes Andrzej 
Lempa, sekretarz Eryk Woźnica, 
skarbnik Róża Pierchała i dyrygent 
Beata Stawowy.                

    Wśród wielu imprez i uroczystości do 
najważniejszych z pewnością należą: 
oprawa mszy świętej w kościele w La-
likach, udział w nabożeństwie po-
południowym w Istebnej z udziałem ks. 
Jarosława Cieleckiego, transmito-
wanym na cały świat przez internetową 

.
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 .
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   W Gminie Gierałtowice działają 
cztery zespoły chóralne. Przed mie-
siącem pisaliśmy, jak miniony rok 
oceniają Bel Canto z Chudowa i gierał-
towicki Skowronek. Teraz pora, by dać 
świadectwo urozmaiconej działalności 
chórów Słowik i Cecylia.

TV Charbel oraz występ w Powia-
towym Festiwalu Chórów w Toszku. 
Chór miał też piękny udział w oprawie 
mszy św. jubileuszowej, pod przewo-
dnictwem arcybiskupa Wiktora 
Skworca, z okazji 80-lecia poświęcenia 
kościoła parafialnego pod wezwaniem 
św. Urbana w Paniówkach.        
Tak się złożyło, że zebranie sprawo-
zdawcze odbyło się 8 marca. Korzy-
stając z tej okazji męska część zespołu 
pospieszyła do chórzystek z życze-
niami i kwiatami. Odśpiewano gromkie 
„100 lat!”. Szczególne powody do saty-
sfakcji miał Edward Pierchała, 
któremu zespół złożył szczególne po-
dziękowania za „wytrwałość, zaanga-
żowanie w próbach i występach”.  

.

Dokończenie



WIEŚCI - marzec 2017 7

    Na sukces zespołowy przełożyły się 
znakomite wyniki indywidualne podo-
piecznych trenera Spiechy. Spośród 
17 reprezentantów klubu z Gierał-
towic, aż 15 zdobyło medale - 4 złote, 
2 srebrne i 9 brązowych! Najwięcej 
medali zapewnili Gardzie juniorzy 
- 12, natomiast seniorzy przywieźli 
z Knurowa 3 krążki.

    A oto nasi medaliści mistrzostw.
Złoto: juniorzy - Remigiusz Skoczyń-
ski (69 kg), Tomasz Otworowski 
(75 kg), Marcin Trybalski (81 kg), Pa-
tryk Szeszko (91 kg).

Srebro: juniorzy - Jakub Cybulski 
(52 kg) i Mateusz Wuzik (64 kg).
Brąz: seniorzy - Wojciech Czarkowski 
(91 kg), Michał Pietras (+91 kg), 
Dawid Kubiak (56 kg) oraz juniorzy - 
Adam Romanowski (56 kg), Dawid 

Nowok (64 kg), Mateusz Kossowski 
(81 kg), Mateusz Król (91 kg), Aron 
Nocoń (91 kg) i Mateusz Wiśniewski 
(+91 kg). W mistrzostwach ucze-
stniczyło 121 zawodników z 24  klu-
bów.   

Równie ciekawie zapowiada się 2017 
rok. - Celem priorytetowym na obecną 
chwilę i kolejne lata jest zachęcenie 
młodych oraz osoby, które lubią 
śpiewać do włączenia się w działalność 
artystyczną chóru - podkreśla prezes 
Rudnik. - Nasze próby odbywają się 
w poniedziałki o godz. 18.30 w salce 
chóru, która mieści się w „starej” 
szkole. Serdecznie zapraszamy.         .

/bw/

    10 marca zakończył się XV Turniej 
Tysiąca o Puchar LKS Gwiazdy Chu-
dów. Jak co roku turniej rozgrywany był 
w okresie od października do marca 
i składał się z 10 rund. 

    W stawce 20 zawodników zwyciężył 
Leszek Bucki - 83,5 pkt. Miejsce dru-
gie zajął Janusz Lubowiecki - 82,5 
pkt,  trzecie  Janusz Pawełek 82 pkt. 
Dalsze pozycje zajęli (kolejność poda-
jemy do 8 miejsca) - Piotr Pietrzak, 
Kordian Malcherczyk,  Artur Czogala, 
Jarosław Włodarz i Monika Wietrzak.

   Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach oraz Związek Zawo-
dowy Górników w Polsce KWK 
„Makoszowy” Zabrze. Wręczyli je; 
wójt gminy Gierałtowice - Joachim 
Bargiel, członek prezydium ZZG 
w Polsce KWK „Makoszowy” Zabrze - 
Michał Kopel, dyrektor GOK w Gie-
rałtowicach - Piotr Rychlewski oraz 
prezes LKS Gwiazdy Chudów. 
Kolejny XVI już turniej rozpocznie się 
w październiku tego roku, na który już 
teraz serdecznie  zapraszamy.       

   Początek spotkania nie zapowiadał 
korzystnego wyniku dla naszych bo-
kserów, bowiem po 4 walkach goście 
prowadzili 6:2! Jednak w kolejnych 
8 starciach punkty dla Małopolski zdo-
był jedynie Michalik z Nowej Huty 
pokonując w pojedynku seniorów Sa-
botowicza z Sosnowca 2:1. 

    W meczu wystąpiło wielu mistrzów 
i medalistów Mistrzostw Polski w róż-
nych kategoriach wiekowych, co za-
gwarantowało dobry poziom sportowy 

zawodów. Do wyróżniających się 
bokserów należał Damian Durkacz 
z Knurowa, wielokrotny mistrz Polski, 
który w pojedynku juniorskim (60 kg) 
zdeklasował byłego mistrza kraju, 
Macieja Kiwiora z Tarnowa, wygry-
wając z nim przed czasem.

    Punkty dla Śląska zdobyli także pię-
ściarze z Gierałtowic - juniorzy 
Mateusz Wuzik (64 kg) i Marcin Try-
balski (81 kg). Pierwszy z nich pokonał 
Tomasza Wykę z Nowej Huty 2:1, 
drugi, Tomasza Rojka z Krakowa 3:0. 

   Mecz był też okazją do uhonorowania 
najlepszego pięściarza Gardy, Remi-
giusza Skoczyńskiego - mistrza Polski 
kadetów. Za to osiągnięcie otrzymał 
zasłużone gratulacje i upominek od 
włodarzy gminy - wójta Joachima Bar-
giela i przewodniczącego RG Józefa 
Buchczyka. 

Wicemistrzyni Polski - Monika Serafin (strój czerwony) 
pokonała w Gierałtowicach Laurę Grzyb - aktualną 
mistrzynię kraju seniorek w kat. 54 kg. Chociaż poje-
dynek ten nie odbył się w ramach punktacji meczowej, 
uznano go za najlepszy w całych zawodach.

/JM/

/JM/

Mateusz Wuzik (strój czerwony) walczy z Tomaszem Wyką.

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice I 

Klub

  14. Tempo Paniówki

  3. Grunwald Ruda Śląska

  7. Sparta Katowice

  5. Urania Ruda Śląska

  4. Wawel Wirek (Ruda Śląska)

  16. JUW-e Jaroszowice (Tychy) 

  12. Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śl.)

  8. LKS Łąka (k. Pszczyny)

  1. LKS Goczałkowice Zdrój

  15. GTS Bojszowy

  10. Podlesianka Katowice

  2. Unia Kosztowy (Mysłowice)

  11. Piast Bieruń Nowy

  13. ZET Tychy

9. AKS Mikołów

6. Pogoń Imielin

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

41

37

34

31

31

30

28

27

23

20

20

20

16

15

14
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Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017Klub

  7. Naprzód Żernica

  1. Zaborze Zabrze

  3. Tęcza Wielowieś

  4. Carbo Gliwice

  10. MOSiR Stal Zabrze

  13. Amator Rudziniec

  11. Zamkowiec Toszek

  12. Olimpia Pławniowice

  8. Zryw Radonia

  5. Gwiazda Chudów

  15. Gwarek II Ornontowice

  2. Gwarek Zabrze

  9. Piast Pawłów (Zabrze)

  14. Drama Kamieniec

6. Ruch Kozłów

16. Społem Zabrze

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

40

34

33

29

27

26

24

24

23

23

22

18

17

16

13

11

Klasa A, grupa: Zabrze 

Foto: Romana Gozdek

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Sezon - 2016/2017

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  7. KS 94 Rachowice

  11. Przyszłość Ciochowice

  14. Buk Rudy Wielkie

  4. Naprzód Rydułtowy

  2. Jedność 32 Przyszowice

  16. Młodość Rudno 

  9. Drama Zbrosławice 

  10. ŁTS Łabędy Gliwice

  5. Zameczek Czernica

  8. LKS 1908 Nędza

  13. Sokół Łany Wielkie

  6. Unia Książenice

  15. Czarni Pyskowice

  3. ROW II Rybnik 

1. Dąb Gaszowice

12. Rymer Rybnik

17

17

17

17

17

17

17

17

16

17

16

17

17

17

17

17

46

35

29

29

29

28

27

24

23

22

21

20

19

14

11
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  Od okazałego zwycięstwa 9:2! rozpo-
częli rundę wiosenną piłkarze Jedności 
Przyszowice. Ofiarą niezwykłej skute-
czności przyszowiczan padł Rymer 
Rybnik. W kolejnym spotkaniu, z LKS 
Nędza, uzyskali remis 1:1. Pierwsze 
wiosenne punkty Gwiazda i Tempo 
uzyskały dopiero w 17 kolejce. Tempo 
pokonało ZET Tychy 4:2, a Gwiazda 
Tęczę 3:2. 

/JM/



    W trakcie gali nagrody z rąk wójta 
gminy, dr Joachima Bargiela, ode-
brało 41 zawodników, reprezentują-
cych siedem dyscyplin sportowych: 
boks, pływanie, judo, akrobatykę spor-
tową, piłkę nożną, skata oraz trójbój 
siłowy. W gronie tym znaleźli się m.in. 
najlepsi w kraju zawodnicy w swoich 
grupach wiekowych: Alicja Idziko-
wska z Gierałtowic - mistrzyni Polski 
juniorek (14 l.) w pływaniu, Remi-
giusz Skoczyński z Paniówek - mistrz 
Polski kadetów w boksie oraz Mar-
tyna Ratka z Gierałtowic - mistrzyni 
Polski juniorek w wyciskaniu sztangi. 
Wyróżniono także trenerów: Adama 
Spiechę - boks (Garda Gierałtowice), 
Alicję Stachurę - pływanie (Jedność 
32 Przyszowice) i Eugeniusza Meh-
licha - prowadzącego zajęcia trójboju 
siłowego na siłowni GOK w Gierałto-
wicach. 

    - Cieszymy się ogromnie z możli-
wości skromnego podziękowania za 
Wasze imponujące osiągnięcia spor-
towe - mówił w trakcie gali wójt 
Bargiel. Wyróżnieni sportowcy otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody II lub III 
stopnia, wynoszące odpowiednio 500 

i 250 zł. Na nagrody pieniężne dla 
sportowców UG Gierałtowice prze-
znaczył w tym roku około 12 tys. zł.

    Spotkaniu sportowców z przedsta-
wicielami gminy Gierałtowice towa-
rzyszyła piękna oprawa artystyczna - 
pokazy taneczne, gimnastyczne oraz 
piosenki, które wykonali współorga-
nizatorzy uroczystości - uczniowie 
ZSP w Paniówkach. Galę popro-
wadziły przedstawicielki Urzędu 
Gminy: Agnieszka Nowak z biura 
promocji UG oraz Grażyna Płaszczyk - 
koordynatorka ds. kontaktów z organi-
zacjami pozarządowymi.  

Nagrody drugiego stopnia otrzymali: 
bokserzy Gardy Gierałtowice - Paulina 

Gancarczyk, Remigiusz Skoczyński i Dawid 

Nowok, pływaczki - Alicja Idzikowska (SiKReT 

Gliwice), Katarzyna Durczyńska (Galicja 

Kraków), judoka - Oliwier Nowok (AZS 

Gliwice), Paulina Mańka (KS Halemba) - 

akrobatyka sportowa oraz zawodnicy trójboju 

siłowego (wyciskanie sztangi) - Martyna Ratka, 

Jadwiga Gieniusz i Radosław Włoczka (UKS 

EUGEN).
Nagrody trzeciego stopnia otrzymali: 
pływacy LKS Jedność 32 Przyszowice - Jakub 

Kalkan, Robert Wyrobek, Dariusz Bartnik, Filip 

Lamla, Maksymilian Pierchała, Sandra Kocur, 

Magdalena Swaczyna, Alina Smolarek, Rafał 

Wyrobek, Jagoda Gorszanów, Emilia 

Browarska, Szymon Kowalczyk, Natalia Wolny, 

Marceli Ura, Daniel Kudyba, Maciej Wieczorke, 

Szymon Swaczyna, Mateusz Hudzikowski, 

Oliwia Adamczyk, Maciej Browarski. Bokserzy 

Gardy Gierałtowice - Mateusz Wuzik, Tomasz 

Otworowski, Szymon Górka, Michał Pietras. 

Piłkarze - Maciej Kowalik (Górnik Zabrze) 
i Patryk Wiszniowski (Zagłębie Sosnowiec) 

oraz zawodniczka trójboju siłowego - Natalia 

Dreja (UKS) EUGEN). Wyróżnienia otrzymali: 

Krzysztof Pilny i Janusz Papkala - skaciści 

Jedności 32 Przyszowice oraz Tomasz Macha - 

piłkarz Rozwoju Katowice.

/JM/

    Fantastycznie spisała się w Ostrowcu 
Alicja Idzikowska, zdobywając w mi-
strzostwach dwa medale - złoty i brą-
zowy! Mieszkanka Gierałtowic, startu-
jąca w barwach klubu SiKReT Gliwice, 
okazała się bezkonkurencyjna na 50 m 
stylem grzbietowym - osiągnięty czas: 
0:29.41 dał jej tytuł mistrzyni Polski 
i złoty medal. Kolejny, tym razem 
brązowy, zdobyła w wyścigu na 100 m 
stylem motylkowym.  

    Warto przypomnieć, iż przed rokiem, 
w trakcie MP 14-latków,  Alicja także 
zdobyła złoto na 50 m st. grzbietowym. 
Obecnie jest ona najbardziej utytuło-
wanym sportowcem  naszej gminy.       

  Juniorzy młodsi (14 lat) o tytuły rywa-
lizowali na pływalni w Lublinie, gdzie 
swoją formę miało okazję sprawdzić 
trzech reprezentantów Jedności Przy-
szowice - Robert Wyrobek, Filip 
Lamla i Mateusz Hudzikowski. Naj-
lepiej spisał się Filip Lamla, który 
w wyścigu na 1500 m stylem dowol-
nym zajął 5 miejsce, w dobrym czasie - 
16:51.08. Filip awansował także do 
finału A w wyścigu na 400 m st. do-

wolnym i zajął w nim 10 miejsce. 
Kolejny podopieczny trener Alicji Sta-
chury, Robert Wyrobek, wywalczył 
awans do finału A na 200 m st. do-
wolnym, w którym zajął 9 miejsce. Na 
dystansie tym rywalizowało 123 pły-
waków. W sumie w lubelskich mistrzo-
stwach uczestniczyło 681 juniorów 
i juniorek ze 156 klubów.        

 

/JM/

Alicja
Idzikowska

Filip Lamla Robert Wyrobek


