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Dzień Edukacji Narodowej, po-
pularnie nazywany Dniem 
Nauczyciela, obchodzono 

w naszej gminie już 13 października - 
w przededniu tego święta. Uroczy-
stość z tej okazji odbyła się w godzi-
nach popołudniowych w sali bankie-
towej hotelu Biały Dom w Paniów-
kach. Wzięli w niej udział dyrektorzy 
i pracownicy wszystkich naszych 
szkół i przedszkoli, zaproszeni nau-
czyciele emerytowani oraz przedsta-
wiciele gminy, m.in.: wójt Joachim 
Bargiel, przewodniczący RG Józef 
Buchczyk, skarbnik Michał Kafanke 
oraz kierowniczka Referatu Edukacji 
Barbara Mansfeld, która uroczystość 
poprowadziła. 

    Dziesięciu wyróżniającym się pra-
cownikom oświaty wręczono doro-
czne Nagrody Wójta Gminy Gierałto-
wice. W tym roku odebrali je: Anna 
Welke-Beker i Joanna Herok ze SP 
w Chudowie, Stefan Duda z ZSP 
w Gierałtowicach, Elżbieta Michalik 
- wicedyrektor ZSP w Gierałtowicach, 

Urszula Cieślik - dyrektor ZSP w Gie-
rałtowicach, Łukasz Nowak z ZSP 
w Paniówkach, Joanna Bartoszek - 
wicedyrektor ZSP w Paniówkach, 
Małgorzata Wiśniewska - dyrektor 
ZSP w Paniówkach oraz Maria 
Spyrka-Stachowska i Agnieszka 
Wróblewska z ZSP w Przyszowicach. 

     Nie zabrakło serdecznych życzeń, 
które nauczycielom złożyli włodarze 

gminy. Przy tej okazji wójt Bargiel 
podkreślił z satysfakcją, że stan 
oświaty w gminie jest dobry - budu-
jemy nowe obiekty dla szkół i przed-
szkoli, przybywa uczniów, wzrasta 
subwencja oświatowa, zatrudniamy 
nowych nauczycieli (w br. szkolnym 
zatrudniono 9 nowych nauczycieli. 
W sumie w gminnych szkołach pracu-
je ich 167 na blisko 178 etatach. - red.). 

Z kolei przewodniczący Buchczyk 
przypomniał, że blisko połowa gmin-
nego budżetu przeznaczona jest na 
oświatę, jak zauważył - to dobra in-
westycja w przyszłość naszych dzieci. 

    Spotkanie zakończyło się uroczy-
stym obiadem, wydanym dla około 
200 osób. 

    Informujemy, że w ramach projektu 
pn. „Lepsze zdrowie dla niepełnospra-
wnych mieszkańców Gminy Gierałto-
wice poprzez nieodpłatne udostępnie-
nie pływalni, z pominięciem otwarte-
go konkursu ofert”, osoby niepełno-
sprawne (niezależnie od stopnia nie-
pełnosprawności) oraz ich opiekuno-
wie (jeżeli niepełnosprawność osoby 
wymaga asysty osoby sprawnej), mo-
gą korzystać z pływalni Wodnik 
nieodpłatnie! Projekt trwa do  
31.12.2015 r. lub wyczerpania kwoty 
przyznanej dotacji. Warunkiem sko-
rzystania z pływalni jest posiadanie 
dokumentu potwierdzającego zamel-
dowanie na terenie gminy Gierałto-
wice oraz potwierdzającego stopień 
niepełnosprawności. Dodatkowe info-
rmacje można otrzymać w kasie pły-
walni Wodnik pod nr tel.: 32 44 00 470.

/Źródło: UG Gierałtowice/

Nagrodzeni nauczyciele i dyrektorzy w towarzystwie przedstawicieli gminy Gierałtowice.

Czytaj na str. 7 

Gmina Gierałtowice
Wyniki wyborów do Sejmu RP 

   W niedzielnych wyborach do Sejmu 
głosowało 5427 mieszkańców gminy 
Gierałtowice spośród 9163 uprawnio-
nych - frekwencja w gminie wyniosła 
59,23% i była znacznie wyższa od 
krajowej - 50,92% a także od fre-
kwencji w woj. śląskim 52,25% 
i powiecie gliwickim - 47,92. 

Wybory do Senatu RP 
Karol Probierz (PiS) zdobył w naszej 
gminie 2436 głosów (46,88%) i uzy-
skał najlepszy wynik spośród wszy-
stkich kandydatów. Miejsce drugie za-
jął Zbigniew Wygoda (PO) - 1364 gło-
sy (26,25%), trzecie, Maria Bobkow-
ska (Nowoczesna) - 878 (16,90%).

2138 głosów

1285 głosów

659 głosów

PiS - 40,40%

PO - 24,28%

Kukiz’15 - 12,45%

Nowoczesna R. Petru - 431 (8,14%)
KORWiN - 238 (4,50%), Zjednoczona 
Lewica - 219 (4,14%), Partia Razem - 
190 (3,59%), PSL - 107 (2,02%), 
Szczęść Boże! - 25 (0,47%).
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    Wykonanie budżetu gminy Gierałto-
wice za pierwsze półrocze br. omówił 
skarbnik gminy, Michał Kafanke. 
Z przytoczonych informacji wynika, że 
planowane wpływy do gminnej kasy 
mają wynieść w br. ponad 45,5 mln zł. 
Wydatki gminy wyniosą ponad 
47,2 mln zł. Deficyt (ok. 1,6 mln zł) 
w całości pokryty zostanie skumulo-
waną nadwyżką budżetową. 
W pierwszym półroczu do budżetu 
gminy wpłynęło ponad 21,8 mln zł 
(47,93% planowanej wielkości), nato-
miast wydatki gminy osiągnęły kwotę 
ponad 20,3 mln zł - 43,01 % plano-
wanej wielkości. Nadwyżka budżetu 
w pierwszym półroczu br. przekro-
czyła 1,5 mln zł.

    Informacje o wykonaniu planu fi-
nansowego w pierwszym półroczu br. 
przekazali również: Lidia Pietrowska 
- dyrektor Gminnej Biblioteki Publi-
cznej oraz Piotr Rychlewski - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. W pla-
cówkach tych realizacja budżetu rów-
nież nie budzi zastrzeżeń.

 Uchwały

   W trakcie sesji Rada Gminy rozpa-
trzyła i podjęła siedem uchwał. Trzy 
z nich podjęte zostały w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie poręczenia 
- dotyczy ono planowanych przez PGK 
Sp. z o.o. emisji obligacji komunal-
nych. Środki z obligacji mają być prze-
znaczone na finansowanie realizacji 
projektu pn. „Kanalizacja sanitarna 
wraz z oczyszczalnią ścieków w gmi-
nie Gierałtowice” oraz mają pomóc 
w osiągnięciu przez Spółkę stabilnej 
pozycji finansowej w perspektywie 
długookresowej. PGK planuje emisję 
trzech serii obligacji, których terminy 
wykupu będą przypadały na lata: 2020-
2022. Gmina Gierałtowice udzieli 
PGK poręczenia wykupu tych obliga-
cji. Poręczenie zostanie udzielone do 
kwoty: 1,5 mln zł dla pierwszej serii  

obligacji, 1,6 mln zł dla drugiej oraz 
1,7 mln zł dla trzeciej serii. Zgodę na 
udzielenie poręczenia wyraziło 11 
radnych, 1 był przeciwny, 2 wstrzy-
mało się od głosu. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że PGK w 100% 
jest spółką gminy Gierałtowice.

    Kolejne uchwały podjęto jednogło-
śnie a dotyczyły one m.in.: wniesienia 
korekt do budżetu gminy na rok 2015 
oraz do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy a także przyjęcia miasta 
Lędziny do Komunikacyjnego Związ-
ku Komunalnego GOP w Katowicach 
oraz zaliczenia części ul. Brzezina 
w Chudowie do kategorii dróg 
gminnych - chodzi o 376 m odcinek 
drogi, od skrzyżowania z ul. Boczną do 
zjazdu do budynków nr 41 i 43. 

 Z prac komisji RG

    Radna Janina Cicha-Rożek - prze-
wodnicząca Komisji Doraźnej, powo-
łanej do opiniowania kandydatów na 
ławników sądowych, poinformowała, 
że wybór ławników zostanie przepro-
wadzony w trakcie obrad XIV sesji RG. 

    W okresie międzysesyjnym dwukro-
tnie obradowała Komisja Górnictwa 
RG - jak poinformował jej przewodni-
czący, radny Artur Tomiczek, przed-
miotem obrad było opiniowanie dodat-
ków do planów ruchu kopalń Mako-
szowy i Sośnica. W przypadku kopalni 
Makoszowy, chodzi o dodatek nr 4 do 
planu ruchu, dotyczący eksploatacji 
pokł. 405/2 ścianą i63. Po burzliwej 
dyskusji komisja nie wydała opinii, 
gdyż w głosowaniu padł remis - liczba 
zwolenników opinii pozytywnej była 
równa liczbie oponentów. Natomiast 
pozytywną opinię wydano dla dodatku 
nr 6 do planu ruchu kopalni Sośnica, 
który dotyczy ściany eksploatowanej 
pod Gierałtowicami, w okolicy zbior-
nika Wn18, nazywanego potocznie 
„Matysikowe”. Komisja postawiła jed-
nak warunki - należy uregulować stan 
prawny obszaru zbiornika oraz dążyć 
do utrzymania go jako polderu su-
chego. 

   Posiedzenie Komisji Kultury, Oświa-
ty i Zdrowia odbyło się 22 września 
w SP w Chudowie. W kręgu zaintere-
sowań komisji, której przewodzi radna 
Grażyna Malec, znalazły się tematy 
związane m.in. z bezpieczeństwem 

dzieci w miejscowym przedszkolu 
oraz gminnym systemem stypendial-
nym dla dzieci i młodzieży za osią-
gnięcia w nauce i sporcie. Zdaniem 
radnych, regulamin przyznawania sty-
pendiów należy przeredagować. Ko-
misja podkreśliła konieczność zmiany 
terminu wręczania stypendiów oraz  
zmiany wykazu osób mogących wnio-
skować o stypendium. 
Kolejny temat dotyczył sportu w na-
szej gminie. Radni uważają, że sprawy 
sportu są źle załatwiane. Wyrazili opi-
nię, że w Urzędzie Gminy powinno 
zostać zorganizowane profesjonalne 
stanowisko do koordynowania wszy-
stkich działań i przedsięwzięć sporto-
wych na terenie gminy. Obecnie, zda-
niem radnych, brakuje koordynacji 
w sprawach sportu. Radni zwrócili 
również uwagę na problemy finansowe 
w LKS Jedność 32 Przyszowice. 
Podkreślili, że klubu nie stać obecnie 
na finansowanie drużyny grającej w IV 
lidze piłki nożnej. 
Rozmawiano również o redagowaniu 
„Wieści Gminy Gierałtowice” - zda-
niem radnych, informacje o osiągnię-
ciach w oświacie publikowane są na 
ostatnich stronach gazety. 

    Sprawozdania z działalności w okre-
sie międzysesyjnym złożyli również: 
Paweł Szary - przewodniczący Komi-
sji Budżetu i Planowania, Piotr Pro-
mny - przew. Komisji Samorządu, 
Przestrzegania Prawa i Utrzymania Po-
rządku. Komisje te zajmowały się 
m.in. opiniowaniem projektów uchwał 
RG. Komisja Samorząd złożyła wnio-
sek o utworzenie linii autobusowej, łą-
czącej Zabrze z Orzeszem przez Pa-
niówki i Chudów. Radni chcą również 
bezpłatnego połączenia na trasie gmina 
Gierałtowice - CH Europa Centralna. 
Radny Zygmunt Strzoda poinformo-
wał, że kierowana przez niego Komisja 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Za-
gospodarowania Przestrzennego, prze-
prowadziła wizję dzikiego wysypiska 
śmieci na terenie zlewiska Wn35. 
Zwały śmieci zalegają tam od 3 mie-
sięcy. W dalszym ciągu nie wiadomo 
kto i kiedy może je usunąć. Odpo-
wiedzi ma udzielić policja.

Budżet

    Kiedy we wtorek 20 października 
około południa zadzwonił telefon do 
jednego z mieszkańców naszej gminy, 
ten bezbłędnie wyczuł, że to oszust. 
Nie dając niczego po sobie poznać 
rozpoczął grę z naciągaczem i umówił 
się na przekazanie pieniędzy. 
W tym czasie skontaktował się z poli-
cjantami z Komisariatu Policji w Knu-
rowie, którzy we współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji w Gliwicach 
przygotowali zasadzkę. Wpadł w nią 
50-letni mieszkaniec Gliwic.

    Jak się dowiedzieliśmy sprawa 
należy do rozwojowych. Zatrzymano 
kolejną osobę - kobietę - uczestniczącą  
w tym procederze. Trwają również 
czynności operacyjne mające wyja-
śnić, czy oszuści mają na koncie 
jeszcze inne czyny o podobnym 
charakterze.

/Rych/

    Program wycieczki obejmuje za-
równo pobyt na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym na Barbakanie z mo-
żliwością odwiedzenia Starego Miasta 
czy Rynku, jak i czas wolny na War-
szawskim Jarmarku Świątecznym na 
Stadionie Narodowym. 

    Na wspomnianych Jarmarkach na 
zwiedzających czeka przepiękna 
iluminacja świetlna, drewniane budki 
z rękodziełem i pysznym jedzeniem, 
a przede wszystkim niepowtarzalny, 
bożonarodzeniowy klimat.

Koszt wyjazdu to 80 zł od osoby.
Planowany wyjazd o 7.00 rano, 
powrót ok. 24.00.

Zapisy i dodatkowe informacje - pod 
nr telefonu: 32 301 15 11 lub 
osobiście w GOK w Gierałtowicach, 
ul. Korfantego 7B, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 7.00 -15.00.

Foto: Zimowy Narodowy/fb

matu w Hanowerze, zwiedzić Centrum 
Energetyczne w Springe, osiedle eko-
logiczne Kronsberg z domami „o” oraz 
„+” energetycznymi oraz spółdzielnie 
energetyczne.
Wizytę sfinansowało niemieckie mini-
sterstwo.  

  Głównym punktem wizyty był udział 
w konferencji „Lokalne działania na 
rzecz klimatu (ICCA 2015)”. Wójt 
Joachim Bargiel uczestniczył również 
w warsztatach „Ochrona klimatu na 
szczeblu lokalnym”. Miał także okazję 
zapoznać się z Planem Ochrony kli-
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Od lewej: Chris Taliaferro, Józef Buchczyk, Joachim Bargiel, Barrett F. Pedersen i Ariel Reboyras.

   Budowy na taką skalę jeszcze w gmi-
nie Gierałtowice nie było. Inwestycja 
rozpoczęła się podpisaniem umowy 
dotyczącej finansowania projektu 
(16 grudnia 2009 r. w Warszawie) po-
między NFOŚiGW a Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, 
które projekt realizowało. Prace ru-
szyły w roku 2010. W ciągu 5 lat na 
terenie Gierałtowic, Chudowa, Przy-
szowic i Paniówek wybudowano 
88 km kolektorów głównych, około 
80 km kanałów bocznych i przyłączy, 
28 przepompowni sieciowych oraz 
„serce” całego systemu kanalizacyj-
nego - nowoczesną, zbiorczą, mecha-
niczno-biologiczną oczyszczalnię 

3ścieków o wydajności 2150 m  na 
dobę. 

    Koszt budowy kanalizacji wyniósł 
ponad 120 mln zł - ponad połowę tej 
sumy pokryły pieniądze pozyskane 
przez gminę Gierałtowice w ramach 
dofinansowania inwestycji. Najwię-
cej na budowę naszej kanalizacji dała 
Unia Europejska - 55 mln zł. Budowę 
finansowały także Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Należy podkreślić, że mieszkańcy 
gminy nie ponieśli kosztów budowy 
przyłączy kanalizacyjnych do swoich 

posesji, co w przypadku podobnych 
inwestycji nie jest praktyką powsze-
chnie stosowaną.   

   Obecnie do sieci kanalizacyjnej 
podłączone są już posesje, w których 
mieszka ponad 10 000 osób. Efekt 
działania kanalizacji jest już zauwa-
żalny - powraca życie biologiczne 
we wszystkich akwenach wodnych 
na terenie gminy Gierałtowice. 
Warto też dodać, że zdecydowaną 
większość kolektorów kanalizacyj-
nych wybudowano w drogach pu-
blicznych, co w konsekwencji spo-
wodowało ich odnowienie w ramach 
odtworzeń nawierzchni. Ten etap 
budowy kanalizacji sanitarnej - pro-
wadzony w pasach drogowych był 
szczególnie trudny, gdyż wiązał się 
z licznymi utrudnieniami dla miesz-
kańców i uczestników ruchu drogo-
wego. Ostatecznie jednak nawierz-
chnie zostały odtworzone, a miesz-
kańcy zyskali na tym nie tylko dostęp 
do nowej sieci, ale również uległ 
poprawie stan samych nawierzchni. 
Mając to wszystko na uwadze, śmia-
ło można powiedzieć, że poprawiła 
się zatem jakość życia mieszkańców 
gminy Gierałtowice i stan środowi-
ska naturalnego.
   Całkowite zakończenie inwestycji 
przewidziane jest na grudzień br. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
jej początek sięga 2002 r., w którym 

rozpoczęto przygotowania do prac 
projektowych. Projekt aby zdobyć do-
finansowanie UE musiał spełniać 
szereg kryteriów konkursowych: te-
chnicznych, ekonomicznych i organi-
zacyjnych - w tym wymogi związane 
z tzw. zagęszczeniem - 120 miesz-
kańców na 1 km sieci kanalizacyjnej 
i należeć do aglomeracji powyżej 
15 000 RLM. 
    

    Kamieniem milowym w staraniach 
o zapewnienie współfinansowania bu-
dowy kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków było ustano-
wienie aglomeracji Gierałtowice. 
Została ona wyznaczona Rozporzą-
dzeniem Nr 32/07 Wojewody 
Śląskiego z dnia 10 lipca 2007 r. 
Zgodnie z rozporządzeniem, aglome-
racja ta obejmuje gminę Gierałtowice, 
w skład której wchodzą 4 sołectwa: 
Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki 
i Chudów. Liczbę równoważnych 
mieszkańców RLM wyznaczono na 
15 050, którzy przypisani są do jednej 
zbiorczej oczyszczalni ścieków. Rów-
noważna liczba mieszkańców została 
wyznaczona uwzględniając dodatko-
wo planowany rozwój sektora go-
spodarczego gminy oraz zwiększenia 
liczby mieszkańców. Dla realizacji za-
dań związanych z tą inwestycją powo-
łano do życia Jednostkę Realizującą 
Projekt w Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej sp. z o.o.  

Źródło: PGK, UG

    Z Kartą Dużej Rodziny można taniej 
podróżować - Koleje Śląskie dają 50% 
zniżki na bilet dla rodzica lub opiekuna 
prawnego i ulgę ustawową dla dzieci 
i młodzieży lub 30% zniżki w przypad-
ku braku legitymacji uprawniającej do 
ulgi ustawowej. Zniżki (różnej wyso-
kości) oferują również inni przewo-
źnicy kolejowi.
Z Kartą można taniej zatankować sa-
mochód, wprawdzie zniżka jest raczej 
symboliczna ale jednak - na stacjach 

Orlenu 5 gr mniej za litr paliwa, taką 
samą zniżkę oferuje Lotos, ale tylko na 
wybranych stacjach.  

    Znaczące ulgi dla posiadaczy Karty 
oferują śląskie instytucje kulturalne 
i edukacyjne - ZOO w Chorzowie daje 
50% zniżki na bilet wstępu, podobnie 
Planetarium, Śląskie Wesołe Miaste-
czko - 20% upustu za bilet wstępu. 
Karty Dużej Rodziny honorują rów-
nież śląskie teatry, filharmonia i muzea 
oraz firmy usługowe, zajmujące się 
edukacją, handlowe, niektóre sieci 
hipermarketów - dając kilka procent 
zniżki przy zakupach itp. Wykaz firm 
oferujących zniżki dla posiadaczy Kar-
ty Dużej Rodziny znajduje się na stro-
nach internetowych: rodzina.gov.pl 
oraz www.slaskiedlarodziny.pl

Gdzie można otrzymać Kartę 
Dużej Rodziny?
    Mieszkańcy naszej gminy mogą 
otrzymać Kartę w Ośrodku Pomocy 
Społecznej (OPS) w Gierałtowicach, 
mieszczącym się w budynku Ośrodka 
Zdrowia przy ul. Powstańców Ślą-
skich 1. Do otrzymania Karty upra-
wnione są rodziny posiadające troje 
lub więcej dzieci, bez względu na 
dochody. Jak informuje Elżbieta Fogel 
z gierałtowickiego OPS, dotychczas 
Kartę Dużej Rodziny otrzymały 63 
rodziny wielodzietne z naszej gminy. 
Szczegółowe informacje na temat 
Karty można otrzymać w OPS pod 
numerem tel.: 32 44 00 525. 

   1 października br. młodzież pod 
opieką Joanny Orzech i Aliny Rajcy 
mogła zobaczyć, w jaki sposób oczy-
szczane są ścieki, pochodzące z naszej 
gminy. Ścieki, które w ilości ok. 800 
ton na dobę spływają do oczyszczalni, 
są oczyszczane głównie mechanicznie 
oraz biologicznie. Mechaniczne oczy-
szczanie polega na stosowaniu krat 
i sit, które zatrzymują odpady stałe. 
W specjalnych zbiornikach zachodzą 
procesy biologiczne - przy udziale kil-
ku ton bakterii, pierwotniaków oraz 
grzybów, które przy stałym dostępie 
tlenu rozkładają substancje organi-
czne. Na końcu procesu technolo-
gicznego otrzymywana jest czysta 
woda, która odprowadzana jest do 
pobliskiego potoku, ponieważ spełnia 
wymagania ekologiczne.
 

   Dla uczestników wyjazdu była to 
doskonała okazja do poznania cie-
kawej technologii oczyszczalnia ście-
ków. Pobyt w tym miejscu z pewnością 
pomoże wielu w zrozumieniu tematów 
związanych z zanieczyszczeniami 
i sposobami ich usuwania. 

   Uczestnicy wyjazdu dziękują praco-
wnikom PGK za pomoc w zorganizo-
waniu przedsięwzięcia a panu Krzy-
sztofowi Pyzikowi za interesujący wy-
kład na temat oczyszczania ścieków 
oraz oprowadzenie po obiekcie.

/Uczestnicy wraz z opiekunami: JO, AR/
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    W trakcie koncertu swoje wysokie 
umiejętności zaprezentowało 12 mu-
zyków. Wśród nich debiutująca w Gie-
rałtowicach, świetna organistka 
z Knurowa, Maria Januszkiewicz - 
doktorantka Akademii Muzycznej 
w Krakowie. W jej wykonaniu wysłu-
chano m.in. Preludium C-dur Dietri-
cha Buxtehude, utworu bardzo maje-
statycznego, pozwalającego zaprezen-
tować pełne brzmienie i możliwości 
organów.
 

    Po raz drugi w gierałtowickiej farze 
wystąpiła sopranistka Marta Pagacz-
Janik, artystka Opery Śląskiej w By-
tomiu. Zaśpiewana (bez mikrofonu) 
przez panią Martę „Ave Maria” M. Lo-
renca, zrobiła ogromne wrażenie.

    Na koncercie tradycyjnie już zagrali 
organiści z kościołów naszej gminy: 
Wojciech Miczka z Przyszowic - nie-
strudzenie grający dla publiczności na 
wszystkich dotychczasowych edy-
cjach imprezy, Rafał Majowski z Pa-
niówek, Daniel Kuchta z Gierałtowic 
oraz Łukasz Wielgosz z Knurowa. Na 
trąbkach zagrali: Tomasz Górka i Mi-
chał Majowski. W duecie wystąpiła 
młodzież z Przyszowic - Robert Na-
wrat - organy i Anna Paśdzior - flet. 

Nie zabrakło przedstawicielek na-
szych chórów - dyrygent Beaty Sta-
wowy, która akompaniowała na orga-
nach Patrycji Cempulik-Włodarz - 
solistce chóru Cecylia. Występy na-
grodzono nie tylko gorącymi brawami. 
Muzycy otrzymali także pamiątkowe 
dyplomy, upominki i kwiaty, które 
wręczyli im przedstawiciele organiza-
torów imprezy: wójt gminy Joachim 
Bargiel, Janina Cicha-Rożek - 

prezes Koła Związku Górnośląskiego 
w Gierałtowicach, proboszcz Gierałto-
wic ks. Marek Sówka oraz dyrektor 
GOK w Gierałtowicach Piotr Ry-
chlewski.

    Koncert wpisany był w obchody 
Dnia Papieskiego. Poprowadziła go 
Janina Cicha-Rożek. 

    Podczas warsztatów uczestnicy 
będą mieli okazję poznać tajniki two-
rzenia niepowtarzalnych kompozycji 
z naturalnych produktów i innych po-
zornie niepotrzebnych rzeczy, które 
można znaleźć w każdym domu.
Naturalne dekoracje nie tylko cieszą 
oczy ale też roztaczają w domu pra-
wdziwie niezwykły nastrój.

Warsztaty odbędą się 20 listopada, 
w godz. 17.00 - 20.00 
w GOK w Gierałtowicach.
Koszt zajęć to 35 zł od osoby.

Zapewniamy wszystkie materiały.

Zapisy w GOK w Gierałtowicach 
do 16 listopada pod nr tel. 323011511 
lub osobiście. 

   18 października w kościele pw. Mat-
ki Bożej Szkaplerznej w Gierałto-
wicach odbył się koncert charyta-
tywny, którego celem była pomoc 
najbardziej potrzebującym rodzinom 
i dzieciom w Gierałtowicach. Organi-
zatorami koncertu byli: miejscowa 
parafia, Rada Parafialna przy wsparciu 
szkoły podstawowej i rodziców.
W koncercie wystąpił zespół wokalno-
instrumentalny ,,Uskrzydleni”, które-
go członkami są mali mieszkańcy Gie-
rałtowic - uczniowie tutejszej szkoły. 

Zespól działa dopiero od dwóch mie-
sięcy a wydaje się, że pracują od do-
brych kilku lat. Publiczność nagrodziła 
ich występ owacjami na stojąco.
   - Nasz zespół jest dość liczny a w jego 
skład wchodzi grupa wokalna, są soli-
ści i muzycy a wśród nich bębny, gitary 
klasyczne, skrzypce, gitara solowa, ke-
yboard, instrumenty perkusyjne. Praca 
z tymi dziećmi to sama przyjemność -
mówi Patryk Grzegorzyca - współza-
łożyciel zespołu - wiele pomagają sio-
stry służebniczki oraz panie z Rady 

Parafialnej i niestrudzone panie 
wolontariuszki, ta grupa ludzi  przy-
gotowuje dzieci ruchowo i tanecznie.

/Źródło: Tadeusz Puchałka/

“Ave Maria” - śpiewa Marta Pagacz-Janik Gra Daniel Kuchta, obok Łukasz Wielgosz

    Jesień otuliła nas swoimi kolorami: 
odcieniami czerwieni, żółci, brązu 
i zieleni. Wieczorne mgły, odlatujące 
ptaki... Czy da się uchwycić ten 
magiczny czas ? Jeśli masz aparat 
fotograficzny, pasjonują cię obrazy 
zatrzymane w kadrze - zapraszamy do 
wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorem konkursu jest GOK 
Gierałtowice. Każdy z autorów może 
zgłosić maksymalnie 3 prace - kolo-
rowe lub czarno-białe fotografie, wy-
wołane na papierze o formacie nie 
mniejszym niż 15x21 cm i nie 
większym niż 21x30cm oraz w formie 
elektronicznej na płycie CD/DVD.
Konkurs odbywa się w dwóch 
kategoriach:
- uczestnicy do 17 lat,
- uczestnicy od 18 lat.

Prace konkursowe i formularz 
zgłoszeniowy należy złożyć do 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach do 20.11.2015 r. 
do godz. 15.00 (osobiście lub listo-
wnie - decyduje data wpływu).
Regulamin oraz formularz zgłosze-
niowy dostępny jest na stronie 
internetowej: 
www.gok.gieraltowice.pl
oraz w siedzibie GOK.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody!

/GOK/

   Urząd Gminy Gierałtowice zapra-
sza do wzięcia udziału w konkursie 
w dowolnej technice plastycznej.
Tematem konkursu są - anioły 
i aniołki.
Prace należy dostarczyć do 1 grudnia 
do siedziby Urzędu Gminy Gierałto-
wice. Ze szczegółami oraz regulami-
nem konkursu można zapoznać się na 
stronie internetowej UG Gierałtowice:
www.gieraltowice.pl

/JM/
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Na uroczyste spotkanie zorga-
nizowane przez Urząd Stanu 
Cywilnego przybyli Państwo: 

Helena i Oswald Głogowscy z Gie-
rałtowic, świętujący w tym dniu 
65. rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego (Żelazne Gody). Kolejny 
okazały jubileusz, 60-lecie małżeń-
stwa (Diamentowe Gody), obchodzą 
w tym roku Państwo: Regina i Jan 
Szołtyskowie z Przyszowic. Małżon-
ków reprezentował w trakcie uroczy-
stości Pan Jan Szołtysek. Wspólnie 
z nimi, 50-lecie swoich małżeństw 
(Złote Gody) świętowali Państwo: 
Apolonia i Józef Goczokowie z Chu-
dowa oraz Elżbieta i Bernard Bismo-
rowie, Renata i Konrad Tkoczowie, 
Zofia i Gerard Krzystkowie a także 
Maria i Aleksander Olszanowie 

z Gierałtowic. Dołączyły do nich Zło-
te Pary z Paniówek, Państwo: Marta 
i Ernest Maruszczykowie, Łucja 
i Paweł Harazimowie, Adelajda 
i Waldemar Wilczkowie oraz 
Elżbieta i Henryk Wieczorkowie. 
Z Przyszowic przybyli Państwo: 
Gabriela i Paweł Skorupowie oraz 
Genowefa i Eryk Konieczni.

    Małżeństwa obchodzące 50-lecie 
swoich związków odznaczone zostały 
Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Odznaczenia te nadawa-
ne są przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej - w imieniu głowy pań-
stwa wręczył im je, wraz z osobistymi 
gratulacjami i życzeniami, wójt gminy 
Joachim Bargiel. Z kolei małżonkom 
obchodzącym 60. i 65. rocznicę ślubu 
wręczono okolicznościowe dyplomy, 
ponieważ medale otrzymali już wiele 
lat temu. Nie zabrakło kwiatów i ser-
decznych życzeń, które na ręce 
Jubilatów złożyli także przedstawi-
ciele ich macierzystych zakładów 
pracy oraz kierownik USC, Mirosław   

Marcol. Małżonkowie otrzymali 
również wzruszające życzenia od 
dzieci z przedszkola w Przyszowi-
cach, które zapewniły spotkaniu 
piękną oprawę artystyczną.

    Po części oficjalnej była okazja do 
wzniesienia toastu i odśpiewania 
tradycyjnego „Sto lat”, które za-
brzmiało szczególnie donośnie, gdyż 
okazało się, że w szacownym gronie 
znajdują się dwie pary małżeńskie 
śpiewające od wielu lat w gminnych 
chórach - Państwo Bismorowie udzie-
lają się w gierałtowickim Skowronku,  

Państwo Goczokowie w chudowskim 
Bel Canto. W dalszej części nie za-
brakło ciekawych tematów do roz-
mów. Uwaga wielu osób skupiona 
była na Helenie i Oswaldzie Głogo-
wskich z Gierałtowic, którzy na ślu-
bnym kobiercu stanęli 7 października 
1950 r. Jak wspominała Pani Helena, 
do Urzędu Stanu Cywilnego w Chu-
dowie wiózł ich wtedy pan Routh-
kiegel - właściciel jedynego wówczas 
prywatnego samochodu osobowego 
w Gierałtowicach. 

/JM/

/JM/

   Członkowie Towarzystwa Miło-
śników Przyszowic (TMP) zakończyli 
letni sezon turystyczny rajdem pie-
szym po Beskidach, który zorganizo-
wano 3 października. Wzięło w nim 
udział blisko 40 osób, w tym 10 senio-
rów w wieku powyżej 70 lat. Grupa ta 
wjechała kolejką linową na Szyndziel-
nię, skąd pieszo dotarła do Szczyrku - 
informuje prezes TMP, Andrzej Bi-
skup, który przy okazji chwali senio-
rów za świetną kondycję. Rajd zakoń-
czono obiadem w restauracji hotelu 
Orle Gniazdo w Szczyrku.

    Ci, którzy znają TMP, wiedzą, że 
turystyka górska nie jest jego domeną. 
Jednak zgodnie z dewizą - W zdrowym 
ciele, zdrowy duch - promują aktywny 
styl życia. Towarzystwo znane jest 
przede wszystkim z działalności 
kulturalnej, wydawniczej, historycznej 
oraz związanej z ochroną miejscowych 
zabytków. Osiągnięcia Towarzystwa 
w tych dziedzinach są nie do przece-
nienia.

Foto: arch. TMP
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Zareklamuj swoją firmę 
w „WIEŚCIACH”

Koszt podstawowego modułu 
o wymiarach: 52 mm x 59 mm 

to tylko 55 zł + VAT

Na łamach naszego pisma można również 
zamieszczać prywatne anonse z życzeniami, 

gratulacjami, podziękowaniami itp.
Kontakt tel.: 793 921 961 

e-mail: jurekm@vp.pl   

www.oberzaczarnykon.pl

Organizacja przyjęć, bankietów, imprez. 

Harmonogram imprez
dostępny na Fb oraz www oberży

W Słowiku śpiewa wiele pokoleń przyszowiczan

Tegoroczna edycja festiwalu, 
zorganizowanego 18 paździer-
nika w ZSP w Przyszowicach, 

wpisała się w obchody Dnia Papie-
skiego. Nie obyło się więc bez wspól-
nego (z widownią) wykonania 
„Barki”, utworu często kojarzonego 
z Janem Pawłem II. W repertuarze 
znalazły się także pieśni poświęcone 
Jego osobie: „Janie Pawle II” oraz 
„Nie lękajcie się” - wykonali je także 
wspólnie wszyscy uczestniczący w fe-
stiwalu chórzyści, pod batutą Henryka 
Mandrysza a później Beaty Stawowy. 
Na organach akompaniował Mirosław 
Marcol.

    Przesłaniem Festiwalu było także 
przypomnienie postaci Wiktora Mu-
sioła (1915-1975) - działacza społe-
cznego, odważnego patrioty, chórzy-
sty i dyrygenta przyszowickiego Sło-
wika - osoby szczególnie zasłużonej 
dla tego chóru. Honorowymi gośćmi 
festiwalu była rodzina Wiktora 
Musioła, m.in. jego syn Kazimierz 
oraz wnuk, Szymon Musioł, który 
kultywuje pasję dziadka do muzyki 
i śpiewa w Słowiku - często partie 
solowe.

    Miłośnicy pieśni chóralnej mieli 
okazję wysłuchać wielu utworów 
w wykonaniu przybyłych na festiwal 
chórów - kolejno zaśpiewały: Bel Can-

to z Chudowa pod dyrekcją Barbary 
Jałowieckiej-Cempury, Cecylia z Pa-
niówek i Skowronek z Gierałtowic pod 
kierownictwem Beaty Stawowy, go-
spodarze - Słowik z Przyszowic pod 
batutą Henryka Mandrysza i Schola 
Cantorum - młodzieżowy chór z Knu-
rowa prowadzony przez Kamillę 
Pająk. Wszystkie chóry zaprezento-
wały się z jak najlepszej strony 
a niektóre wykonane przez nie utwory 
wręcz oczarowały publiczność. Poza 
gorącymi brawami chóry otrzymały 
pamiątkowe statuetki i kwiaty, które 

na ręce dyrygentów przekazali przed-
stawiciele organizatorów festiwalu: 
Waldemar Dombek - starosta gliwicki 
i Joachim Bargiel - wójt gminy Gierał-
towice. Były też statuetki ufundowane 
i wręczone przez Krystiana Kiełbasę - 
radnego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. Nie zapomniano o synu Wi-
ktora Musiała, panu Kazimierzu, 
któremu wręczono okolicznościowy 
dyplom i kwiaty. 

Konferansjerem festiwalu był Jacek 
Wolański.

    Festiwal jest imprezą otwartą, 
skierowaną do uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z po-
wiatu gliwickiego oraz miasta Gli-
wice zainteresowanych tematyką po-
dróżniczą. Jego głównym celem jest 
propagowanie wśród młodzieży 
różnych form turystyki. Festiwal 
będzie składał się z dwóch części 
(wykładowej i konkursowej) oraz 
z konkursowej tematycznej wystawy 
fotograficznej.

Organizatorami festiwalu są: Zespół 
Szkół w Pilchowicach oraz Zespół 
Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knu-
rowie. Festiwal jest objęty patronatem: 
prezydenta Miasta Gliwice, starosty 
gliwickiego i wójta Gminy Pilcho-
wice. Formularze zgłoszeniowe szkół 
będą przyjmowane do 13 listopada. 
Szczegóły festiwalu na stronie 
www.fb.com/festiwalcarpediem 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin 
konkursów - do pobrania na stronie 
www.powiatgliwicki.pl.

     W podróż wyruszyli 21 sierpnia 
z Paniówek, w których mieszkają. 
Do domu wrócili po 38 dniach. W tym 
czasie pokonali samochodem ponad 
16000 km. Przez Białoruś, Rosję, Ka-
zachstan, Kirgistan, dotarli aż pod 
granicę Chin. Przedzierali się przez 
dzikie góry Pamiru, robili zakupy na 
afgańskim targu, zwiedzali starożytne 
miasta Azji, promem towarowym 
przepłynęli morze Kaspijskie - dla 
przeciętnego Polaka to zapewne zbyt 
wiele atrakcji jak na jedne wakacje ale 
dla takich pasjonatów podróży jak 
Piotr Brzoska i Paweł Nocoń?

   Sympatyczni globtroterzy z Pa-
niówek przywieźli z podróży mnóstwo 
wrażeń, którymi chętnie podzielili się 
z szerokim gronem osób - okazją do 
tego było spotkanie, które zorganizo-
wali 23 października w restauracji Ver-
tigo w Paniówkach. Lokal w tym dniu 
wypełnił się po brzegi, atmosfera była 
wspaniała a oglądanie przeźroczy z po-
dróży, opisywanych prze pana Piotra, 
trwało do późnego wieczora.
    O planach podróży Piotra Brzoski 
i Pawła Noconia do Azji pisaliśmy 
w sierpniowym wydaniu „Wieści”, 
czekamy już na kolejne ich pomysły. 

Od lewej - radny Sejmiku Śl. Krystian Kiełbasa, starosta Waldemar Dombek, wójt Joachim Bargiel oraz dyrygenci i prezesi chórów uczestniczących w festiwalu.

Pozdrowienia z podróży

Paweł Nocoń i Piotr Brzoska z egzemplarzem 
„Wieści” pod Pikiem Lenina w górach Pamiru.

Spotkanie z podróżnikami w restauracji Vertigo

Foto: Jerzy Miszczyk

/RG /

/JM/

/JM/
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/Maria Spyrka-Stachowska/ 
pedagog w ZSP w Przyszowicach 

800 060 800 - Bezpłatna, całodobowa 
infolinia Głównego Inspektora Sani-
tarnego. Pod tym numerem telefonu 
możemy uzyskać informacje na temat 
negatywnych skutków zażywania 
dopalaczy oraz o możliwościach lecze-
nia. Infolinia jest także przeznaczona dla 
rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich 
dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię 
GIS można przekazywać także infor-
macje, które mogą ułatwić służbom do-
tarcie do osób handlujących tymi niele-
galnymi substancjami.

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży. Służy on młodzieży 
i dzieciom potrzebującym wsparcia, opie-
ki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym mo-
żliwość wyrażania trosk, rozmawiania 
o sprawach dla nich ważnych oraz kon-
taktu w trudnych sytuacjach. Telefon pro-
wadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest 
dostępna codziennie w godzinach 12:00 - 
22:00, pomoc online dostępna na 

. Tylko w 2014 
roku specjaliści przeprowadzili 3205 
rozmów dotyczących kontaktów dzieci 
z substancjami psychoaktywnymi.

www.116111.pl/napisz

800 100 100 - Telefon dla rodziców 
i nauczycieli w sprawach bezpieczeń-
stwa dzieci. To bezpłatna anonimowa 
pomoc telefoniczna i online dla rodziców 
i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia 
i informacji w zakresie przeciwdziałania 
i pomocy dzieciom przeżywającym kło-
poty i trudności wynikające z problemów 
i zachowań ryzykownych takich jak: 
agresja i przemoc w szkole, cyber-
przemoc i zagrożenia związane z nowymi 
technologiami, wykorzystywanie seksu-
alne, kontakt z substancjami psychoakty-
wnymi, uzależnienia, depresja, myśli 
samobójcze, zaburzenia odżywiania. 
Telefon prowadzi Fundacja Dzieci 
Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12:00 - 18:00, 
pomoc online dostępna pod adresem 
p o m o c @ 8 0 0 1 0 0 1 0 0 . p l  l u b  
www.800100100.pl/napisz. 
W 2015 r. 61 kontaktów z telefonem 800 
100 100 dotyczyło kontaktów dzieci z sub-
stancjami psychoaktywnymi.  

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 
Osoby poszukujące pomocy oraz info-
rmacji na temat dopalaczy mogą korzystać 
także z telefonu zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka. Numer przeznaczony jest za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych, którzy 
chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest 

czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 
20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy 
może przedstawić problem i zostawić 
numer kontaktowy. 

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon 
Zaufania Narkotyki - Narkomania. 
Specjaliści udzielają wsparcia w trudnych 
sytuacjach, pomagają wyszukać odpowie-
dnią formę pomocy i informują na temat 
ryzyka używania narkotyków i ,,dopa-
laczy”. Telefon adresowany jest nie tylko 
do osób używających narkotyków i „dopa-
laczy”, ale także ich bliskich i rodzin. 
Telefon prowadzony jest przez Krajowe 
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narko-
manii i czynny jest codziennie w go-
dzinach 16:00 - 21:00.

112 - Jednolity numer alarmowy obo-
wiązujący na terenie całej UE.
Poradnia internetowa

 - w której  
można uzyskać anonimową pomoc on-
line lekarza psychiatry, psychologa 
i prawnika; dwa razy w tygodniu można 
skorzystać z konsultacji za pośrednictwem 
chatu. Poradnia prowadzona jest na zle-
cenie Krajowego Biura do Spraw 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Strona – 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciw-
działania Narkomanii.

www.narkomania.org.pl

www.narkomania.gov.pl 

    Zawody o Puchar ROSOMAKA, roze-
grane 26 września na 25 m basenie w Sie-
mianowicach Śląskich, były pierwszym 
po wakacjach sprawdzianem formy na-
szych pływaków. O Puchar rywalizowało 
348 zawodników z 29 klubów, wśród nich 
17 osobowa reprezentacja Jedności.

    Najlepiej z naszych pływaków spisał się 
Jakub Kalkan, który wywalczył Puchar 
Rosomaka w wyścigu na 200 m motyl-

k iem w grup ie  
11-latków. Kuba 
z d o b y ł  ł ą c z n i e  
4 medale - 2 złote, 
srebrny i brązowy. 

    Medale zdobyli 
także: Magdalena 
Swaczyna - sre-
brny i 2 brązowe 
(przy okazji Magda 
poprawiła rekord klubu na 50 m st. 
dowolnym, osiągając czas 0:31.58), 
Sandra Kocur - srebrny, Maksymilian 
Pierchała - srebrny i brązowy oraz Filip 
Lamla i Maciej Browarski po brązo-
wym. Najmłodsza z zawodniczek - 
Magdalena Hudzikowska (Jedność) 
ustanowiła nowy rekord klubu na 
dystansie 50 m st. dowolnym (0:49.73) 
w kategorii wiekowej 8 lat.

    3 i 4 października rozegrano silnie obsa-
dzone Międzynarodowe Zawody Pły-
wackie Grand Prix - Puchar Regionów 
i Miast Partnerskich Opola. W stawce 342 
zawodników z Polski, Niemiec, Czech 
i Litwy, znalazło się 4 reprezentantów 

 Jedności Przyszowice. Najlepiej spisał się 
Jakub Kalkan, zdobywając w rywalizacji 
11-latków 4 medale - złoty na 100 m mo-
tylkiem a także srebrne na 50 m motyl-
kiem oraz 100 i 200 m st. dowolnym, przy 
czym na 100 m dowolnym ustanowił 
nowy rekord klubu w kat. 11 lat, czasem: 
1:09.48. Kuba zajął również II miejsce 
w swojej grupie wiekowej w klasyfikacji 
łącznej zawodów - o miejscu decydowała 
suma punktów FINA zdobytych w dwóch 
wyścigach.

    W Opolu medale zdobyli również: 
Sandra Kocur (r. 2003) - srebrny w wy-
ścigu na 200 m st. grzbietowym i Jagoda 
Gorszanów (r. 2005) - brązowy na 200 m 
st. zmiennym. Czwarty z naszych pływa-
ków, 15-letni Szymon Cajza, zajął 7 m 
w wyścigu na 50 m st. dowolnym, usta-
nawiając nowy rekord klubu czasem 
0:26.67. 

    11 medali, w tym 2 złote, 6 srebrnych 
i 3 brązowe oraz 7 rekordów klubu - to 
plon startu pływaków Jedności na 
Mityngu w Tarnowskich Górach. 

Dokończenie na następnej stronie

Jakub Kalkan



    Na międzyna-
rodowych zawo-
dach w Dobro-
dzieniu dobrą 
formę potwier-
dziła Magda-
lena Swaczyna 
(Jedność Przy-
szowice), popra-
wiając tam ko-
lejny raz rekord klubu na 50 m st. 
dowolnym, tym razem na 0:31.26 - 

wynik ten dał Magdzie srebrny medal, 
który zdobyła jeszcze na dystansie dwa 
razy dłuższym oraz na 200 m st. 
zmiennym. W łącznej klasyfikacji 
zawodów (liczono 3 wyścigi) Magda 
zajęła II miejsce w kategorii 12-latków, 
ulegając Ukraince Sofii Kostilowej 
z Kijowa.

    Świetnie spisała się także Emilia 
Browarska (r. 2004), która wygrała 
wyścig na 50 m grzbietem i zajęła 2 m 
na 100 m grzbietem, przegrywając 
złoto o 0,18 sekundy z Ulaną Kar-
pową z Kijowa. W klasyfikacji łącznej 
Emilka zajęła III miejsce.

Wieści Gminy Gierałtowice - nr 98 - październik 2015

   Aleksandra Matyja (kadetka Gardy 
Gierałtowice) zdobyła srebrny medal 
X Międzynarodowych Mistrzostw 
Śląska Kobiet w Boksie, które odbyły 
się w Gliwicach: 23-26 września br. 
W finale tych prestiżowych zawodów 
uległa aktualnej mistrzyni Europy - 
Węgierce Gabrieli Petrovics.
    Na ringu w Gliwicach walczyły za-
wodniczki z 12 państw Europy i Azji.

   Boksujący w wadze ciężkiej Woj-
ciech Czarkowski (Garda), wraz z ka-
drą Śląska juniorów, wystąpił na ringu 
w czeskim Krnovie. W zawodach 
o Grand Prix tego miasta stoczył dwa 
pojedynki. W pierwszym pokonał wi-
cemistrza Niemiec Leona Gavanasa 
3:0. W drugim przegrał walkę o złoto 
z mistrzem Czech - Havlem Jirką 
0:3, choć, jak podkreślił trener Spie-
cha, walka była bardzo wyrównana. 

    W sumie na ringu w Gierałtowicach 
stoczono 22 pojedynki, których boha-
terami byli m.in. medaliści mistrzostw 
Polski. Zawody były więc okazją dla 
zawodników Gardy do zmierzenia się 
z  u ty tu łowanymi  bokse rami .  
Z czwórki naszych pięściarzy swoje 
walki wygrali kadeci: Remigiusz 
Skoczyński z Robertem Grudeckim, 
Tomasz Otworowski z Dawidem 
Guratowskim oraz Dawid Nowok 
z Jakubem Skibińskim - wszyscy wy-
grali jednogłośnie. Nowok za swoją 
walkę otrzymał puchar dla najle-
pszego zawodnika Gardy ufundowany 
przez MICHDARBUD. Kolejny z na-
szych reprezentantów - kadet Mateusz 
Wuzik, pomimo ambitnej postawy 
i sporych umiejętności, nie sprostał 
mistrzowi Polski Konradowi Biała-
sowi z Energetyka Jaworzno i przegrał 
0:3. Ich walka uznana została za naj-
lepszą w memoriale, za co obydwaj 
otrzymali puchary ufundowane przez 
dyrektora GOK w Gierałtowicach. 

    W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła Garda Gierałtowice, przed RMKS 
Rybnik i UKS Śląsk Ruda Śląska. 
W ceremonii dekoracji bokserów 
uczestniczyli m.in.: wójt gminy Joa-
chim Bargiel, przewodniczący RG 
Józef Buchczyk, dyrektor GOK Piotr 
Rychlewski, prezes Gardy Adam Firlit 
oraz byli reprezentanci Polski w bo-
ksie - Krzysztof Rojek i Józef Gilew-
ski. Memoriał zorganizowała Garda 
Gierałtowice we współpracy z Urzę-
dem Gminy i GOK w Gierałtowicach. 
Imprezę wsparli liczni sponsorzy.

Pojedynek Mateusza Wuzika z Gardy (strój niebieski) z mistrzem Polski - Konradem Białasem, 
uznany został za najlepszy w memoriale. Walkę wygrał Białas 3:0. 

Sebastian Konsek RMKS Rybnik (z lewej) zdobył 
Puchar Wójta Gminy Gierałtowice po wygranej 
z Jakubem Krasem (z prawej). W środku wiceprze-
wodniczący RG Artur Tomiczek oraz prezes Gardy 
Adam Firlit.  

Aleksandra Matyja z trenerem A. Spiechą

/Źródło: GARDA/
/Źródło: GARDA/

Sezon - 2013/2014

Foto: J. Miszczyk

M.     Pkt.      

Klasa A, grupa: Zabrze 

Klub

  15. Tęcza Wielowieś

  1. Młodość Rudno

  9. Walka Makoszowy (Zabrze)

  11. Naprzód Żernica

  6. MOSiR Stal Zabrze

  2. Sokół Łany Wielkie

  7. Drama Kamieniec

  3. Zaborze Zabrze

8. Ruch Kozłów

5. Gwarek II Ornontowice

10. Zamkowiec Toszek

16. Społem Zabrze

4. Carbo Gliwice

12. Gwiazda Chudów

14. Piast Pawłów (Zabrze)
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  13. Jedność 32 II Przyszowice

Sezon - 2015/2016
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Foto: Romana Gozdek
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M.     Pkt.      

Sezon - 2015/2016

Liga okręgowa, gr. Katowice II 

Klub

  9. Tempo Paniówki

  10. Urania Ruda Śląska

  2. Gwiazda Skrzyszów

  11. Wawel Wirek Ruda Śląska

  5. Polonia Marklowice

  16. Jastrząb Bielszowice 

  8. Polonia Łaziska Rybnickie

  14. Naprzód Zawada (Wodz. Śl.)

  1. Orzeł Mokre (Mikołów)

  6. Rymer Rybnik

  7. KS 27 Gołkowice

  4. Przyszłość Rogów

  15. Gwarek Zabrze

  13. Naprzód Syrynia

3. Naprzód Czyżowice

12. Górnik Pszów
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M.     Pkt.     Bramki

Sezon - 2015/2016

IV liga, grupa: śląska II 

Klub

  10. Jedność 32 Przyszowice

  3. Iskra Pszczyna

  2. Polonia Łaziska Górne

  14. GTS Bojszowy

  16. ROW 1964 II Rybnik

  4. Krupiński Suszec

  11. Spójnia Landek

1. Unia Turza Śląska

9. Unia Racibórz

8. Drzewiarz Jasienica

6. Szczakowianka Jaworzno        

15. Forteca Świerklany

12. Granica Ruptawa (J. Zdrój)

7. Gwarek Ornontowice

13. GKS Radziechowy-Wieprz

5. GKS II Tychy
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Piłka nożna

  Na zawodach świetną formę zapre-
zentował utalentowany Jakub Kal-
kan, bijąc w każdym wyścigu rekord 
klubu i zdobywając medale: złote na 
200 m st. dowolnym - 2:24.38 i 100 m 
motylkiem - 1:17.15 oraz srebrne na 
100 m żabką - 1:26.72 i 200 m zmien-
nym - 2:42.03. Jakub został też naj-
lepszym zawodnikiem mityngu w kla-
syfikacji łącznej za dwa starty w kate-
gorii wiekowej 11 lat. 

    Rekord klubu 
poprawiła także 
12-letnia Sandra 
Kocur, uzysku-
jąc na 200 m st. 
dow.:2:25.02, co 
dało jej srebrny 
medal. W sumie 
Sandra zdobyła 
na tych zawodach 
3 medale srebrne 
i 1 brązowy oraz zajęła 3 miejsce 
w klasyfikacji łącznej na najlepszą 
zawodniczkę w kat. 12 lat. Dorobek 
naszych pływaków powiększył Ma-
ksymilian Pierchała - jedenastolatek 
z Jedności zdobył srebro na 50 m żabką 
oraz 2 medale brązowe na 100 m żabką 
i 200 m st. zmiennym.

Dokończenie ze str. 7

    Medale dla naszego klubu zdobyli 
również: Marcel Ura (r. 2006) - 
srebrne na 50 i 100 m żabką, Jagoda 
Gorszanów (r. 2005) - brązowe na 50 
i 100 m st. dowolnym oraz Paulina 
Famula i Maciej Browarski (r. 2004) 
- brązowe na 100 m st. dowolnym.

Sandra Kocur

Magdalena Swaczyna

   14 listopada na pływalni Wodnik 
w Paniówkach odbędą się zawody pły-
wackie o Puchar Jedności 32 Przyszo-
wice. Rywalizować będą zawodnicy 
z 29 klubów ze Śląska, Małopolski 
i Łodzi. Start o 9.30.  
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